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Seis organizações foram Premiadas no PNQ 2012, 
o mais importante reconhecimento às boas 
práticas de gestão no Brasil. A pontuação das 
empresas avaliadas também subiu, o que 
evidencia uma adesão cada vez maior aos 
Fundamentos e Critérios de Excelência da FNQ. 

excelência 
em alta
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O PNQ 2012 bateu dois recordes em sua história: homenageou o maior número de Premiadas de todos os 
ciclos e as organizações candidatas avançaram 9% no nível de pontuação em relação ao ano passado. As 
empresas reconhecidas apresentaram uma evolução constante, tendo em comum mais de cinco anos de 
envolvimento com o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) e candidaturas ao Prêmio.

Denota-se nas últimas edições do PNQ a disposição permanente de representantes do setor de energia e 
de companhias estatais ou mistas, entre outras de áreas e portes diversificados, de adotar o MEG como 
ferramenta de melhoria da gestão para buscar competitividade e aumento da produtividade, além de gerar 
valor à sociedade, por meio dos princípios do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, a Pesquisa Serasa 
Experian/FNQ, realizada anualmente, demontra que essas organizações estão no caminho certo, obtendo 
resultados acima da média, como você poderá conferir nesta edição. 

Mais de duas décadas de PNQ nos ensinam que, quando pensamos ter alcançado o ponto máximo do 
reconhecimento, percebemos que há um movimento que nos impulsiona ao aperfeiçoamento contínuo. 
A FNQ acredita que a excelência da gestão como objetivo permanente é a chave para o desenvolvimento 
socioeconômico do País. Por isso, defende o envolvimento direto das lideranças empresariais na motivação 
das equipes e partes interessadas, com especial atenção à rede de clientes e fornecedores, como forma de 
disseminar mais rapidamente a causa em toda a cadeia de valor. As associações e representações setoriais 
também são estratégicas para compartilhar o conhecimento e as práticas da FNQ entre organizações filiadas, 
contribuindo, assim, para tornar a qualidade o principal vetor de valorização de nossas organizações frente à 
concorrência internacional. 

De sua parte, a FNQ continuará trabalhando para atualizar seu Modelo de forma sintonizada ao tempo e 
às transformações globais, como fez no início deste ano ao promover alterações em sua Visão e criar sua 
Aspiração de futuro, incluindo o conceito de cooperação entre as empresas. Também está reforçando a sua 
contribuição com a sociedade brasileira, por meio da customização do MEG para setores estratégicos da 
economia, como as áreas de Educação e Saúde. Contamos, para isso, com a grande rede de pessoas que 
acredita em nossa causa, a fim de materializar nossos objetivos em ações práticas no próximo exercício. 

Parabenizamos as Premiadas AES Eletropaulo, AES Tietê, Cemig GT, Energisa Paraíba, Suspensys e Volvo 
Caminhões; as Finalistas Sabesp Leste e Sabesp Sul; e as Destaques por Critério, EDP Bandeirante, Randon 
Implementos, Sabesp Norte, Sabesp Oeste e SESI/SC. Todas demonstraram compromisso com a excelência 
da gestão e servirão de inspiração às demais organizações no Brasil.

Mensagem aos Leitores
Por Wilson Ferreira Junior
Presidente do Conselho Curador da FNQ
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um novo ciclo
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nossa missão
estimular e apoiar as organizações 

para o desenvolvimento e evolução 

de sua gestão, por meio da 

disseminação dos Fundamentos 

e Critérios de excelência, para que se 

tornem sustentáveis, cooperativas e 

gerem valor para a sociedade.

nossa aspiração
ser reconhecida como o mais 

importante agente promotor, 

articulador e disseminador 

da cultura da excelência da 

gestão no Brasil.
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e propondo respostas eficazes para a melhoria da gestão. Faz isso 
há mais de duas décadas, por meio da promoção, articulação e 
disseminação da cultura da excelência da gestão no Brasil. 

Ao encerrar mais um ciclo do PNQ, sobressai a satisfação em ver que as 
empresas reconhecidas estão preparadas para competir com qualquer 
outra do mercado globalizado. Elas passam, ainda, a ser fonte de 
inspiração para que outras organizações, de todos os setores e portes, 
públicas ou privadas, empenhem-se na causa da FNQ e engajem-se 
em um novo ciclo de crescimento sustentado do País, com conquistas 
distribuídas a toda a sociedade.   

O desafio da FNQ e de sua importante rede de parceiros, neste 
exercício que se inicia, é continuar a levar os Fundamentos e Critérios 
de Excelência da Gestão ao cotidiano das empresas, suas equipes, 
lideranças e partes interessadas. 

A continuidade da crise internacional ao longo de 2012 mostrou 
que estamos expostos aos riscos de um ambiente permanente de 
mudanças, moldado por variáveis políticas, econômicas, sociocuturais 
e éticas. Os padrões de produção e o estilo de vida, impulsionados pelo 
consumo em excesso, contrastam com a escassez de recursos e os 
limites impostos pelo planeta. 

Vivemos em um mundo de tamanha complexidade que as perguntas 
avolumam-se ao lado das soluções. Contudo, um aspecto permanece 
inalterado no tempo e no contexto: a busca da excelência em tudo o 
que fazemos, individualmente ou nas organizações, é o que garante o 
sucesso de qualquer iniciativa. E mais: a excelência é um alvo móvel, que 
deve ser revisto, remodelado e redesenhado de forma permanente. 

A FNQ acredita nisso e atua como agente de transformação capaz de 
agregar valor às empresas, antecipando-se ao impacto das mudanças 

9 dezembro _2012

além do setor privado, o setor público pode contar com a FnQ para consolidar o 

papel do Brasil entre as nações de importância estratégica no mercado global.
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PesQuisa serasa 
exPerian/FnQ
Os tempos são de crise mundial, 
mas as organizações que adotam o 
meG da FnQ saem com vantagem 
competitiva frente à concorrência em 
seus setores de atuação
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30 PNQ 2012
Confira o perfil 
das empresas 
reconhecidas

premiadas

 _AEs Eletropaulo

 _AEs Tietê

 _Cemig GT

 _Energisa Paraíba

 _suspensys

 _Volvo Caminhões

32

48

64

40

56

72
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 _sabesp Leste

 _sabesp sul

80
84

finalistas

destaques por critério

clientes

sociedade

clientes

clientes

clientes

SESI/SC

Randon Implementos

96

90

Sabesp Oeste

Sabesp Norte

EDP Bandeirante
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Cresce o interesse das organizações públicas 

e privadas no Brasil em adotar o Modelo de 

Excelência da Gestão® (MEG) da FNQ. Isso não 

acontece por acaso. Segundo o estudo anual  

da Serasa Experian, as empresas usuárias 

do Modelo conseguem um desempenho 

financeiro superior em relação à média de 

seus setores. 

MEG garante 
resultados acima
da média
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A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) acompanha 
regularmente o desenvolvimento dos vários setores produtivos 
e verifica que aqueles que implementam o seu Modelo de 
Excelência da Gestão® (MEG) mostram-se melhor preparados 
para se desenvolver, competir e crescer. As organizações que se 
submetem aos processos de premiação relacionados ao MEG, 
entre eles o PNQ, aperfeiçoam a visão sistêmica da gestão, as 
práticas de sustentabilidade e o desenvolvimento de lideranças, 
entre outros requisitos para enfrentar os desafios do mercado 
local e global. 

Além desses avanços, alguns estudos conseguem mensurar os 
resultados financeiros de um programa de melhoria da gestão 
baseado no uso do MEG. Um deles é realizado pela Serasa 
Experian, a pedido da FNQ, e mede o desempenho das empresas 
filiadas e usuárias do Modelo. 

A última edição do estudo debruçou-se sobre a evolução 
financeira dessas organizações no período de 2000 a 2011, e 
reforçou que as empresas que utilizam o MEG obtêm resultados 
superiores em faturamento e lucro, em comparação àquelas 
que não adotam o Modelo. Alguns indicadores mostram que 

metodologia de avaliação
O estudo considerou todas as demonstrações financeiras das 
empresas, independentemente do ano de filiação à FNQ ou de 
premiação no PNQ. Para as holdings, a Serasa Experian utilizou os 
demonstrativos consolidados do grupo. 

Quantidade de empresas da amostra

meG setor
serviço 114 7.100
Comércio 13 8.500
indústria 96 6.400

as não usuárias possuem endividamento bancário maior e os 
investimentos das aderentes são mais elevados em relação ao 
faturamento líquido.

Para realizar a análise, a Serasa Experian utilizou os 
demonstrativos financeiros de 223 organizações alinhadas 
ao MEG dos setores da indústria, comércio e serviço e os 
comparou com a média dos resultados econômico-financeiros 
das empresas dos mesmos setores de atuação. Acompanhe as 
principais conclusões do estudo por setor de atuação.

serasa experian analisa resultados financeiros de empresas usuárias do 
meG, de 2000 a 2011
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evolução do faturamento

serviço
Embora o comportamento no período apresente um crescimento real das usuárias do MEG de 
35,4% em relação à média do mercado, em 2011, houve um crescimento inferior de -1,2%.

O comportamento das 
vendas está influenciado por 
empresas de Telefonia Fixa, 
Distribuição de Energia Elétrica 
e Saneamento Básico.
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indústria
Todas as organizações do setor da Indústria apresentaram inclinação negativa na evolução do 
faturamento, a partir da Crise Financeira Internacional de 2008. Em 2011, embora em ascensão 
desde 2009, as usuárias do MEG posicionaram-se 22,4% abaixo da curva de crescimento em 
relação ao setor como um todo.  “Nesse resultado, evidencia-se que, além dos efeitos da crise 
mundial, a competitividade do setor industrial ressente-se dos custos sistêmicos do Brasil, entre 
eles a elevada carga tributária e os custos logísticos. Isso corrobora o que a indústria nacional tem 
propagado insistentemente e fica um sinal de alerta para a necessidade de ações urgentes voltadas 
ao segmento”, observa Jairo martins, superintendente geral da FNQ.

A queda em 2009 foi reflexo da 
Crise Financeira Internacional, 
que provocou queda nas 
exportações.

O aumento de 2010 reflete, 
principalmente, o aumento da Vale, 
que apresentou produção recorde. 

Comércio
As empresas do MEG estão 23,8% acima da amostra das outras do setor. De 2000 a 2011, o 
crescimento real de vendas manteve-se sempre superior.
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Onde tem aço Gerdau, 
tem a realização de um sonho.

www.gerdau.com

A Gerdau vibra junto com os brasileiros quando entrega uma nova obra. Participar da construção 
de estádios de futebol, fornecendo desde vergalhões até telas para concreto, é capacitar 
o país para sediar grandes eventos e conquistar o sonho de novas vitór ias.

Todo mundo tem um sonho. O da Gerdau é tornar o seu possível. 

15533-56 GERDAU_Anu Engenhao_208X273cm.indd   1 11/22/12   3:21 PM



O Ciclo 2012 do Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) 
teve o maior número de Premiadas de sua história e 
um aumento na pontuação obtida pelas organizações 
candidatas em relação ao ano passado. Sinal de que 
a excelência da gestão tem sido uma meta contínua 
nas estratégias das empresas usuárias do Modelo 
de Excelência da Gestão® (MEG). Agradecemos 
as organizações participantes e as convidamos a 
disseminar os Fundamentos e Critérios de Excelência 
da FNQ em sua rede de clientes, fornecedores e demais 
partes interessadas.

www.fnq.org.br

Recorde na 
excelência 
da gestão
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patrocínio

                        

Parabéns às Premiadas, Finalistas e 
Destaques por Critério do PNQ 2012. 

capacitação

preMiação

Finalistas

Premiadas

Destaques por Critério

uNidade leste                    uNidade sul uNidade Norte                   uNidade oeste

Iniciativa da FIESC
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margem ebitda
Ao se observar o percentual da 
Margem Ebitda (lucro da empresa, 
desconsiderando juros, impostos, 
depreciação e amortização) sobre o 
faturamento líquido das empresas de 
Serviço, nota-se que as usuárias do MEG 
apresentaram índice de 21,8%, e as do 
setor, 19%. No Comércio, as organizações 
que adotam o Modelo apresentaram 
uma diferença negativa residual no 
Ebitda, registrando 4,1% em relação a 
4,2% do setor. Segundo a pesquisa, essa 
queda foi influenciada pelos resultados 
da Petrobras Distribuidora. Na Indústria, 
as organizações usuárias do MEG têm 
mostrado desempenho bem acima do 
setor nos 11 anos em que a pesquisa é 
realizada. Em 2011, o índice da Margem 
Ebitda foi de 29,6% para as usuárias, 
contra 19,9% do setor. 

serviço
Apesar de as usuárias do MEG no setor de Serviço terem sentido mais fortemente os impactos 
negativos da valorização do dólar em 2008, com a consequente piora no resultado financeiro, a 
recuperação nos anos seguintes mostrou-se mais robusta quando comparada às demais empresas 
do segmento. Em 2011, a margem de lucro apresentou um índice de 9,7% entre as organizações 
que utilizam o MEG, e de 8,4% entre as que compõem a média do setor. 

o MeG da FnQ promove a competitividade e o aumento da 
produtividade das organizações e do país, por meio da busca 
permanente pela excelência da gestão.

Margem de Lucro Ajustada

Em relação à Margem de Lucro Ajustada (excluídos os resultados com equivalência patrimonial e 
extra operacional), o estudo da Serasa Experian demonstra que, ao longo do período de 11 anos, 
os resultados das empresas que adotam o MEG são, na maioria das vezes, superiores àqueles 
apresentados pelo setor, não importando o segmento. “Naturalmente, alguns percalços, como 
a valorização do dólar e a desvalorização cambial, tiveram influência negativa sobre os dados”, 
explica Jairo Martins. Mas, ao analisar a evolução, percebe-se que a recuperação da margem de 
lucro foi mais rápida entre as empresas que adotam o MEG em todos os setores avaliados.    

Valorização do 
dólar - aumento das 
despesas financeiras 
e queda dos lucros.

Impacto da valorização do 
dólar  e piora do resultado 
financeiro.
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Comércio
 No caso do Comércio, há uma pequena vantagem das empresas que adotam o MEG em relação à 
média do setor. Enquanto o índice de lucro ajustado foi de 2,4% nessas organizações, o setor como 
um todo teve crescimento de 2,3%. A margem um tanto apertada é reflexo da queda de lucro da 
Petrobras Distribuidora.

indústria
No setor industrial, as organizações aderentes ao MEG obtiveram lucro de 15,3% contra os 9% 
registrado pelas demais empresas, em 2011. Depois da forte queda em 2008, devido às perdas 
com derivativos e a desvalorização cambial, as empresas usuárias do MEG registraram uma forte 
elevação na margem de lucro, com índice perto de 20% em 2009, contra os 8,2% obtidos pelo 
setor. Em 2010, apresentaram índice de 16,5% contra 11% do setor.  

A amostra é pequena e o 
indicador está influenciado pela 
Petrobras Distribuidora.

Valorização do 
dólar - aumento das 
despesas financeiras 
e queda dos lucros.

Reflexo de perdas com derivativos 
e desvalorização cambial.

Impactada pela 
rentabilidade da Vale 
e da Samarco. 
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endividamento total
No estudo sobre o endividamento total das empresas, as 
representantes do MEG no setor de Serviço apresentam um índice 
levemente inferior: 118% sobre o patrimônio líquido, contra 115% 
das não usuárias. Esse aumento está relacionado à adição de mais 
empresas na amostragem. No caso do Comércio, a posição das 
usuárias do MEG é bem mais favorável, com um índice de 78% sobre 
o patrimônio líquido, em relação aos 165% registrados pelo setor.  Na 
Indústria, esse índice é de 84% contra 110%.  

endividamento bancário
Com relação ao endividamento bancário das organizações, novamente 
se percebe que as usuárias do MEG, de modo geral, apresentam um 
menor comprometimento. Apenas o setor de Serviço apresenta o 
mesmo nível de endividamento em 2011: 43% sobre o patrimônio 
líquido. No Comércio, o índice é de 16% entre as que aplicam o MEG, 
contra 61% do setor. Já na Indústria, o endividamento bancário é de 
37% sobre o patrimônio líquido contra 49% do setor.



24 classe_mundial

Até o ciclo 2012, o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ) reconheceu 48 Premiadas, 54 Finalistas e 24 
Destaques por Critério em seu rigoroso processo de avaliação, baseado no Modelo de Excelência da Gestão® 
(MEG) da FNQ. Após se submeter ao trabalho minucioso, realizado por Examinadores e Juízes Voluntários da 
Fundação, todas as organizações contempladas demonstraram seu compromisso com a busca do mais alto 
grau de excelência da gestão.

“A melhoria deve ser contínua e gradual, e não se encerra na premiação, que é apenas uma das etapas do 
processo de aperfeiçoamento da gestão”, reforça Wilson Ferreira Junior, presidente do Conselho Curador da 
FNQ e presidente do Grupo CPFL Energia. Ele complementa dando o exemplo da evolução das organizações 
do setor de energia elétrica que adotam o MEG há muito tempo. “Tive a oportunidade de acompanhar o 
trabalho da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), da qual fui presidente, no 
sentido de incentivar suas filiadas a aderirem aos Fundamentos da Excelência do MEG da FNQ. Hoje, elas 
colhem resultados acima da média e são consideradas benchmark no setor”, conta o executivo.   

Ferreira Junior celebra ainda a participação de empresas públicas ou mistas entre as reconhecidas pelo PNQ. 
“Em 2012, tivemos a Cemig, empresa de controle estatal de Minas Gerais, e quatro Unidades de Negócio da 
Sabesp, também do Estado de São Paulo, entre as Premiadas, Finalistas e Destaques por Critério. Isso nos 
anima a trabalhar ainda mais para contagiar o setor público com a causa da excelência da gestão. O País e 
toda a sociedade serão beneficiados com isso”, conclui o executivo. 

excelência é um horizonte. se em algum instante crermos tê-la 
alcançado, este é o momento em que a teremos perdido.

o modelo de excelência da Gestão® (meG) é baseado em 11 Fundamentos da excelência 
e colocado em prática por meio de 8 Critérios de avaliação. reflete a experiência, o 
conhecimento e o trabalho de pesquisa de diversas organizações e especialistas do 
Brasil e do exterior.  
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por meio de uma visão sistêmica, o meG explicita os fundamentos encontrados em 

organizações líderes Classe mundial, que são sintetizados nos Critérios de excelência, 

utilizados para avaliação das práticas de gestão das empresas. a figura representativa dos 

Critérios de avaliação simboliza a organização, considerada como um sistema orgânico 

e adaptável ao ambiente externo. o meG é periodicamente atualizado, considerando 

as técnicas mais inovadoras e bem-sucedidas de administração e as transformações no 

mercado. o modelo da FNQ também possibilita que as organizações façam o exercício da 

autoavaliação e adotem um processo de melhoria contínua da gestão, o que aumenta a 

sua competitividade, eficiência e habilidades para vencer no mercado. 
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A adoção de práticas de melhoria, como o Programa de Excelência da Gestão (PEG) da FNQ, impulsiona 
resultados consistentes para a organização. O objetivo do PEG é implementar uma metodologia de 
autoavaliação e capacitação que estimule a empresa a investir na qualidade da gestão organizacional, com 
base no Modelo de Excelência da Gestão® (MEG).

O programa é realizado em conjunto com instituições parceiras da FNQ e aplicável a empresas de todos os 
portes, setores e regiões. Na fase de planejamento, são estabelecidos os principais requisitos e especificações 
do público-alvo, permitindo a customização do MEG, quando necessário. “Todo o processo é orientado pelos 
princípios do aprendizado e da melhoria contínua da gestão”, explica Jairo Martins. A organização participante 
passa pelas seguintes etapas (veja imagem): planejamento, sensibilização, capacitação, diagnóstico e 
autoavaliação, identificação do plano de melhorias e capacitações. 

AAA Autoavaliação
Assistida

PlANO DE MElHORiAS E 
CAPACiTAçõES

DiAGNóSTiCO E 
AuTOAvAliAçãO

CAPACiTAçãO

SENSibilizAçãO

PlANEjAMENTO

programa de excelência da Gestão (peG)

ExEMPlOS DE PROGRAMAS DE ExCElêNCiA DA 
GESTãO REAlizADOS E/Ou EM ANDAMENTO:

Projeto de Melhoria da Gestão das Micro e Pequenas Empresas •	
(parceria entre Sebrae, MBC, Gerdau e FNQ)
Programa de Melhoria da Gestão de Cooperativas (parceria com •	
o Sescoop)
 Programa Sebrae de Excelência da Gestão (parceria com o Sebrae)•	
 Programa de Melhoria da Gestão da Feira do Empreendedor •	
(parceria com o Sebrae)
 Programa de Excelência da Gestão de Empreendedores Endeavor •	
(parceria com a Endeavor)

O PEG pode ser aplicado em setores estratégicos e grupos de 
organizações de todos os portes. Em 2013, o Programa será dirigido 
também aos setores de Educação e Saúde.
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A Metodologia MEGplan© proporciona um 
diagnóstico com base em modelos de 125, 
250, 500, 750 ou 1000 pontos, pelos próprios 
executivos.  Sob orientação do seu especialista 
ou da Compumax e sem pré-requisitos, os 
executivos aprendem a usar o modelo de 
excelência na prática, com simplicidade, 
produzindo um diagnóstico inovador e de 
alto nível, abrangendo práticas de gestão e 
resultados. O exclusivo software Sideral® 
MEGplan, usado na Oficina, simula a análise 
minuciosa de um examinador sênior e permite 
registrar e acompanhar o plano de melhoria e a 
evolução da gestão após a Oficina. 

A Oficina de Gestão MEGplan é uma revolução 
na forma de avaliar a gestão da sua empresa 

utilizando modelos de excelência. 
Descubra em menos de uma semana e de 
forma participativa onde é preciso evoluir, 

priorizando as melhorias.

Ajudamos organizações a se tornar classe mundial

compumax@compumax.com.br  - (11)  5594-1592

www.compumax.com.br 
Acesse o nosso site para mais informações:
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C o n s u l t o r i a 
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Números do pNQ 2012

Total de elegíveis   41

Empresas visitadas   22

Grandes empresas   37

Médias empresas   1

Sem fins lucrativos   3

Examinadores
Voluntários   450

Reconhecimento 
às boas práticas 
Na 21ª edição do Prêmio Nacional 
da Qualidade® (PNQ), as seguintes 
organizações foram reconhecidas:

premiadas

AES Eletropaulo (SP)
AES Tietê (SP)
Cemig Geração e Transmissão (MG)
Energisa Paraíba (PB)
Suspensys (RS)
Volvo Caminhões (PR)

FiNalistas
Sabesp Unidade de Negócio Leste (SP)
Sabesp Unidade de Negócio Sul (SP)

destaQues por Critério

EDP Bandeirante (SP)
Randon Implementos (RS)
Sabesp Unidade de Negócio Norte (SP)
Sabesp Unidade de Negócio Oeste (SP)
SESI/SC (SC)

17

8

8

1

8

Sudeste
Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

O PNQ 2012 reconheceu 13 organizações entre 41 candidatas, 
das quais 6 foram Pemiadas, o maior número a conquistar a 
homenagem principal desde a primeira edição, em 1992. 

Do total de candidatas, 22 foram visitadas e avaliadas por mais de 
450 examinadores voluntários, totalizando cerca de 50 mil horas 
de trabalho durante quatro meses. Os avaliadores deste ano foram 
selecionados entre 957 especialistas capacitados pela FNQ. 

Segundo o superintendente geral da FNQ, Jairo martins, a 
pontuação das empresas vem subindo nos últimos anos em 
evolução constante e com maior aderência às boas práticas de 
gestão. “Houve um crescimento de 83% de candidatas com 
pontuação acima de 651 pontos do total de 1.000”, afirma. 

Das 41 candidatas, 8 são do setor industrial e 10 de serviços, 
5 de saneamento e 17 de geração e distribuição de energia. 
“Tivemos empresas candidatas de todos os Estados, um sinal de 
que a Rede QPC+ e os programas regionais estão funcionando 
na disseminação do MEG no País. A eficiência da gestão 
também tem sido mais valorizada na administração pública, o 
que representa um importante estímulo para a continuidade 
do trabalho da FNQ e o de nossos parceiros”, celebra  Wilson 
Ferreira Junior, presidente do Conselho Curador da FNQ.

Confira, a seguir, um resumo dos relatórios das organizações 
contempladas no PNQ 2012. 

proporçÃo de CaNdidatas por reGiÃo
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Nome da empresa:

AeS eletropaulo - eletropaulo Metropolitana 
eletricidade de São paulo S.A.

Endereço:

Av. Dr. Marcos penteado de Ulhoa 
rodrigues, 939, 7º andar - Torre ii, 
Bairro Sítio Tamboré, Barueri (Sp)

Site:
www.aeseletropaulo.com.br

Data de fundação:

Abril de 1899
País de origem:

Brasil
Principais executivos:

Britaldo Soares, presidente do Grupo 
AeS Brasil, e Sidney Simonaggio, 
vice-presidente de Operações e 
Comercial

Setor de atuação:

Distribuidora de energia elétrica

Capital:

Misto
Porte:

Grande
Forma de atuação:

Capital aberto
Faturamento em 2011:

receita líquida r$ 9,8 bilhões 
eBiTDA r$ 2,8 bilhões 
lucro liquido r$ 1,6 bilhão

Total da força de trabalho:
5.668 colaboradores

Histórico de premiação 
PNQ:

        
finalista pNQ 2008, premiada pNQ 
2009 e pNQ 2012
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Sidney Simonaggio
Vice-presidente de Operações e 
Comercial da AES Eletropaulo

Britaldo Soares
Presidente da Holding Brasiliana e do 
Grupo AES Brasil
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Pioneira do Grupo AES Brasil a adotar o MEG da FNQ, a 

AES Eletropaulo contagiou empresas irmãs com a causa da 

excelência da gestão. Agora, foi reconhecida, pela segunda 

vez, com o mais importante prêmio da qualidade no País.

De benchmark interno a 
referência nacional

responsável pelo fornecimento de energia elétrica em 24 
municípios da região metropolitana de São paulo, incluindo a 
capital, e maior distribuidora de energia da América latina, a 
AeS eletropaulo foi a primeira empresa do Grupo AeS Brasil a 
adotar o MeG, em 2006. Depois de ser finalista do pNQ em 2008 
e premiada em 2009, ela repetiu a conquista neste ano, ao lado 
de outra empresa do grupo, a AeS Tietê. 

“pela consistência dos resultados e o aprimoramento do modelo 
de gestão, o pNQ é o coroamento do trabalho que está sendo 
feito e traz muita segurança para a continuidade da estratégia 
da holding”, analisa Britaldo Soares, presidente do Grupo AeS 
Brasil. Além de ser um benchmark interno, Soares avalia que 
a AeS eletropaulo se torna uma “provocação para as demais 
empresas do grupo, a fim de que sigam no mesmo caminho”.

A organização, que ambiciona ser a melhor distribuidora de 
energia elétrica do país até 2016, vem melhorando os resultados. 
Um exemplo: o DeC anual, índice que aponta a quantidade 
de horas que o cliente ficou sem energia, foi de 10,36 horas, 
segundo dados de 2011. Sidney Simonaggio, vice-presidente 
de Operações e Comercial da AeS eletropaulo, aponta que, 
com o MeG, há uma melhora contínua nos indicadores. “Do 
atendimento aos clientes à execução dos serviços, há uma 
eficiência na produtividade como um todo”, observa. 

Um dos destaques do programa de investimentos da empresa 
é o plano focado no reforço de ações operacionais para ampliar 
a capacidade de resposta em situações sensíveis. Até o fim de 
2012, serão destinados r$ 242 milhões, principalmente na 
modernização da rede e ampliação dos canais de atendimento. 

A cidade de São Paulo tem a marca da 
excelência AES Eletropaulo
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A premiação no pNQ reconhece 
o  esforço do Grupo AeS Brasil 
na implementação da gestão da 
excelência em todas as empresas 
da holding. A população é a maior 
beneficiada por receber serviços de 
qualidade e atendimento ágil.
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Perfil
A AeS eletropaulo é a maior distribuidora de energia elétrica em consumo e faturamento 
da América latina. Sua área de concessão abrange 24 municípios da região metropolitana 
de São paulo, inclusive a capital. em 2011, chegou à marca de 6,3 milhões de clientes, 
com 16,6 milhões de pessoas atendidas. A companhia comercializou, no mesmo ano, 
mais de 45.101 GWh de energia, valor 4,1% acima do registrado em 2010, e apresentou 
lucro líquido de r$ 1,6 bilhão. Ainda em 2011, investiu r$ 739 milhões em obras de 
expansão, manutenção e melhoria nos serviços de atendimento ao cliente (8% a mais do 
que em 2010). empresa de capital aberto, integra o Nível 2 de Governança Corporativa da 
BM&fBovespa (Bolsa de valores, Mercadorias e futuros de São paulo). Desde 2005, faz 
parte da carteira do iSe (Índice de Sustentabilidade empresarial), também da Bovespa. 
passou a integrar, em janeiro de 2011, o iCO2, índice desenvolvido pela BM&fBovespa em 
conjunto com o BNDeS (Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social), que 
engloba companhias que adotam práticas transparentes com relação às emissões de gases 
causadores do efeito estufa. Seus acionistas controladores são a AES Corporation e o BNDeS.

São Paulo: energia para fazer a vida 
girar na metrópole
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Governança corporativa 360°
a organização assegura a equidade entre a controladora e os acionistas 
e protege os direitos das partes interessadas por meio de suas práticas 
de Governança Corporativa, demonstradas na figura abaixo.liD
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esse processo é estruturado de forma a determinar a igualdade entre 
acionistas e a proteção dos direitos dos envolvidos. a execução da 
estratégia é feita pela alta direção, e o Código de Ética e Conduta é o 
documento que oficializa os princípios éticos e as práticas decorrentes, 
observando-se sempre os valores: segurança em primeiro lugar, 
agir com integridade, honrar compromissos, buscar a excelência e 
realizar-se no trabalho.

investimento em líderes potenciais
os profissionais com potencial de liderança são desenvolvidos e 
preparados pelo Programa de Desenvolvimento de lideranças (PDl) 
e pelo Emerging Leader Program, que desenvolve as habilidades 
nos temas gestão de pessoas e modelos de negócios. Já a avaliação 
dos líderes é realizada, anualmente, pelo Sistema de avaliação de 
Desempenho 360°, em que ocorrem autoavaliação, avaliação de pares 
e de subordinados.

Desempenho comparativo
o sistema integrado de aprendizado e inovação busca, constantemente, 
o aperfeiçoamento dos processos, incentivando a cultura voltada à 
melhoria contínua e alinhada à estratégia do modelo de gestão baseado 
nos Fundamentos e Critérios de excelência da FNQ. Paralelamente a 
isso, é feito o gerenciamento e disponibilização de informações de 
outras organizações, visando à comparação de desempenho. isso inclui 
empresas reconhecidas publicamente em gestão, por meio do PNQ e do 
Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG). 

em busca de um elevado padrão de governança corporativa, a aeS 
eletropaulo vem empreendendo uma série de métodos para controlar 
os atos da direção, que visam a uma maior aderência e proteção do 
ambiente de controles internos. 

Encontros para 
incentivar  a adesão dos 
colaboradores aos Valores 
da companhia
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Uma das principais sistemáticas para identificar as necessidades 
e expectativas dos clientes atuais e potenciais são as Pesquisas 
de Satisfação: abradee (iSQP), Clientes Corporativos (iSG) e 
aneel (iaSC). adicionalmente, para cumprir esta importante 
função de identificação, há as seguintes práticas: Focus Groups, 
visitas presenciais dos gestores de conta, workshops para clientes 
corporativos, seminários para setor público, reuniões com prefeitos e 
secretários, registros-livros de manifestação nas lojas, ouvidoria, Call 
Center e Contact Center. a aeS eletropaulo mantém ainda o Conselho 
de Consumidores (representante dos clientes, Procon e arsesp) e o 
nível de satisfação dos clientes é avaliado anualmente, por meio de 
pesquisas realizadas por institutos independentes. 

os critérios considerados nessas pesquisas de satisfação são: 
fornecimento de energia, informações e comunicação, conta 
de luz, atendimento ao cliente, imagem, iluminação pública, 
responsabilidade social e preço. Já a insatisfação dos clientes é 
medida nas pesquisas ao cruzar os atributos considerados de alta 
relevância com a satisfação em relação aos mesmos, e também pela 
decomposição do índice de satisfação, que classifica os clientes em 
muito satisfeitos, satisfeitos, insatisfeitos e muito insatisfeitos.
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planejamento com vistas à sustentabilidade
a aeS eletropaulo adota a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) 
e o Ciclo de Planejamento estratégico Sustentável (PeS), um processo 
que renova e reforça seu compromisso com o cliente. o PeS define os 
principais fatores de direcionamento para o negócio, até 2016, e 
contempla gestão de públicos de relacionamento, crescimento, 
eficiência e disciplina na execução. Diversos setores e lideranças da 
companhia participam ativamente da definição desse planejamento 
a longo prazo, o qual se divide nas etapas de formulação e 
implementação da estratégia.

Matriz de riscos empresarial e Swot, ambientes regulatório e 
político, projeções de crescimento de mercado e perspectivas 
macroeconômicas. esses assuntos são discutidos na primeira etapa do 
planejamento, intitulada Xtrategy, que também engloba os desafios 
específicos de cada negócio, incluindo as vantagens competitivas. 

Dando continuidade ao processo para alcance dos direcionadores 
estratégicos e das metas, na segunda etapa acontecem novas 
reuniões com foco na destinação de recursos e escolha efetiva dos 
projetos para, enfim, as projeções de demonstrativos financeiros 
seguirem para aprovação da aeS Corp. e BNDeS.
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a companhia investe largamente no aprendizado e na adaptação deste 
conteúdo divulgando-o de forma lúdica a todos da aeS eletropaulo. a 
divulgação da estratégia de longo prazo, dos objetivos e das metas é feita 
em cada passo do processo e em novos planejamentos.  

o planejamento estratégico é revisado anualmente para direcionar 
e fortalecer a cultura de performance organizacional e a posição 
competitiva, bem como os objetivos e metas individuais dos 
principais executivos das empresas do Grupo. Por fim, todos os 
compromissos são formalizados por meio do Contrato de Gestão.

as ferramentas Contrato de Gestão e Painel de Contribuição são 
muito valorizadas pela companhia. o Painel foi criado com o 
objetivo de efetivar as metas e os compromissos dos coordenadores 
e analistas, assim como gerar indicadores para a avaliação do seu 
desempenho. o Contrato possui a mesma função, só que é voltado 
para cargos a partir do nível gerencial. o grande alvo neste sentido 
é, até fevereiro de 2013, estender as ferramentas para acompanhar a 
performance de todos os colaboradores. 

A formulação de estratégias inclui as diversas áreas da 
organização e é revisada frente às mudanças no ambiente.

Uma das agências de 
atendimento ao cliente 
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as necessidades de gerenciamento das principais informações 
para apoiar a gestão da aeS eletropaulo, bem como suportar as 
operações de áreas, acompanhamento do progresso dos planos 
de ação e subsídio de tomadas de decisão em todos os níveis, são 
identificadas por meio de várias sistemáticas, com destaques para 
o Ciclo de Planejamento estratégico Sustentável, o Controle de 
indicadores e o atendimento das exigências das Partes interessadas.

a área de ti, por meio de seu modelo de governança, estabelece 
práticas de gestão que atendam às estratégias e objetivos do negócio, 
sua continuidade, eficiência e integração, e às regulamentações 
externas. exemplo disso é o Six Sigma. o conjunto de ações 
originalmente desenvolvidas para melhorar sistematicamente os 
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e responsabilidade socioambiental
o conjunto de princípios organizacionais da aeS eletropaulo contempla 
as principais questões públicas (social, ética e ambiental) em sua 
Missão (fornecimento seguro, sustentável e confiável de soluções 
de energia) e valores (Segurança e integridade), e também em seu 
Código de Ética e da Política de Sustentabilidade.

a empresa utiliza o Sistema de Gestão integrado – que abrange 
o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde ocupacional (SGSSo), 
baseado na oHSaS 18001 – e o Sistema de Gestão ambiental 
(SGa), norteado pela iSo 14001. a implantação desses sistemas 
favorece a busca pela melhoria contínua e a prevenção de impactos 
socioambientais, com iniciativas como o Plano de eficiência energética 
com Clientes, reutilização de medidores, descontaminação de 
lâmpadas de iluminação pública e redução de risco de acidentes. 

Desenvolvimento social faz parte da gestão
a aeS eletropaulo promove ações que envolvem a proteção dos 
ecossistemas, prevenção à poluição, minimização do uso de recursos 
não-renováveis e renováveis, reciclagem e reutilização de materiais,  
e  iniciativas de contribuição ao tema das mudanças climáticas, a 
partir do Ciclo de Planejamento estratégico. o Sistema de Gestão da 
responsabilidade Social Corporativa (SGrS) define os critérios e módulos 
de Gestão do engajamento das Partes interessadas, de Gestão de 
Programas e Projetos Sociais e de Gestão da informação, do Conhecimento 
e da Comunicação, mantendo o alinhamento da atuação social com os 
objetivos estratégicos da organização e interesses de seus stakeholders. 

a empresa busca, ainda, transformar a realidade de milhares de crianças, 
jovens e adultos por meio de atividades voltadas à arte, cultura, cidadania, 

Incentivo à cultura é um dos eixos da 
atuação social da AES Eletropaulo 

qualidade de vida e geração de renda, com seu projeto Casa de Cultura e 
Cidadania. os resultados do projeto em 2011 comprovam o esforço da aeS  
Brasil para desenvolver socialmente as comunidades do seu entorno, ao 
atender 226, 9 mil pessoas indiretamente, por meio de apresentações e 
palestras, e 5,6 mil pessoas diretamente em suas atividades. 

atuando em duas vertentes da responsabilidade social (educação, 
cultura e esporte, e negócios inclusivos e sociais), o projeto conta com 
sete unidades: São Paulo e osasco, Barra Bonita, lins, São José do rio 
Pardo e Caconde, e Novo Hamburgo. 

processos também é definido como uma estratégia gerencial para 
promover mudanças nas organizações, tendo como prioridade 
a obtenção de resultados de forma planejada e clara, tanto em 
qualidade dos processos, como em eficiência de custos.

a manutenção, proteção, compartilhamento e retenção dos ativos 
intangíveis são assegurados por mecanismos que permitem a 
atualização dos conhecimentos necessários à empresa e a atração e 
retenção das pessoas consideradas importantes ao negócio. Para isso, 
adota a seguinte sistemática: registro de patentes dos projetos de P&D, 
práticas de rH (Job Posting, Programa de reconhecimento, Programa 
de Crescimento Profissional – Siga livre, entre outros), procedimentos, 
normas e manuais.

Na promoção do desenvolvimento social, a empresa engaja 
a comunidade para entender as suas principais necessidades. 
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Sistema de trabalho
Na aeS eletropaulo, a gestão para o alto desempenho e a estrutura 
de cargos e salários são definidas com base no Plano de Cargos 
e Carreira, reestruturado e lançado sob o nome de Siga livre. as 
características e habilidades dos colaboradores são estabelecidas 
no mapeamento das Competências técnicas e Comportamentais. 
a companhia mantém, ainda, o Programa de empregabilidade de 
Pessoas Portadoras de Deficiência.

Na empresa, 100% dos colaboradores passam pela avaliação de 
Desempenho 360°. os resultados são discutidos em Comitê de 
People Review, que uniformiza o entendimento dos conceitos, 
equaliza as avaliações numa visão global, identifica talentos e 
sucessores para posições-chave. o resultado dessa avaliação serve 
como base para o Plr individual e o alcance das metas coletivas 
está incluído no Plr Coletivo.

Um dos valores da aeS eletropaulo é buscar a excelência e, para que 
isso ocorra, a organização incentiva a criação de cultura por meio dos 
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A qualidade de vida é atingida por meio da harmonia, 
integração e equilíbrio entre corpo, mente, espírito e 
emoções, no qual o todo é maior que a soma das partes. 

Competências técnicas, eficiência e agilidade são 
metas no dia a dia dos colaboradores

temas: excelência da Gestão (utilizando o MeG da FNQ), excelência 
operacional (Cultura aPeX - ferramentas da qualidade, Lean Six 
Sigma), SGa, SGSSo, Gerenciamento de Projetos (Project Management 
Institute - PMi) e educação Continuada (MBa, pós-graduação, entre 
outros). Na opinião de Britaldo Soares, paralelamente à adoção do 
MeG, a empresa deve ter uma grande virtude, que é desenvolver nas 
pessoas a capacidade de olhar para trás e – mesmo que aquilo esteja 
sendo feito certo – “tentar fazer melhor”. 

Gustavo pimenta, vice-presidente de Performance e Serviços do 
Grupo aeS Brasil, sublinha o que mudou com a adoção do MeG.  
“o Modelo deixa dentro da organização uma sensação de inquietude, 
ou seja, as pessoas não estão confortáveis com a situação atual e 
querem olhar como podem fazer melhor. então, fatores que nós 
adotávamos – e já eram um passo à frente –, hoje aprendemos 
a fazer diferente. É um processo contínuo de aprendizagem e de 
melhoria. isso é fundamental no modelo de gestão que estamos 
seguindo”, afirma ele.
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a Metodologia de Gestão de Processos possui cinco etapas: 
definição do Mapa de Processos, desdobramento do Mapa, 
indicação dos processos críticos, avaliação quantitativa e qualitativa, 
e seu aperfeiçoamento.

os processos são gerenciados e controlados por meio dos principais 
indicadores de desempenho, de acordo com a frequência de 
monitoramento de cada um deles. o conjunto de características é 
definido mediante um mapeamento, que contempla a elaboração 
de documentação específica (relatórios de acompanhamento do 
desempenho, manuais, procedimentos, instruções de trabalho, 
metodologias, listas, tabelas e formulários), para manter sob controle 
os principais requisitos de performance desses processos.
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Britaldo Soares sublinha que os resultados têm sido crescentes em 
todas as empresas do grupo. No caso das distribuidoras, como a 
aeS eletropaulo, há um aprimoramento da qualidade dos serviços 
prestados. “São resultados palpáveis, que eu consigo demonstrar para 
o nosso corpo de colaboradores. e o PNQ reconhece as várias naturezas 
de resultados que a empresa está obtendo – como lida com a 
segurança, com os colaboradores, clientes, processos internos e outros. 
ou seja, todos os aspectos que resultam em melhor performance 
operacional e financeira”, comenta o executivo.

Sidney Simonaggio dimensiona esses resultados diante dos 
desafios que uma cidade com a complexidade de São Paulo e região 
apresentam. “No caso da aeS eletropaulo, um projeto de automação 
muito mais intenso da rede elétrica foi implantado. Como gerenciar a 
implantação para melhorar mais e vencer esses desafios?”, questiona. 
“Nós entramos nas casas de quase 20 milhões de pessoas, todos os 
dias. tínhamos de assegurar um processo que garantisse a melhoria 
dessa prestação do serviço continuamente. e que chegasse a uma 
melhor satisfação do cliente sempre. o MeG nos trouxe isso”, explica.

A adoção do MEG traz resultados para a 
empresa e benefícios a toda a sociedade

Para ele, há vários desafios ultrapassados no meio do caminho e 
outros novos que surgem e surgirão. “É a consistência do processo do 
Modelo de Gestão que vai assegurar a nossa capacidade de melhorar 
continuamente”, finaliza Simonaggio.

relacionamento com fornecedores
os principais requisitos para os fornecedores de materiais são 
qualidade, prazo, quantidades e cumprimento de normas técnicas 
e de conformidade. Por sua vez, os mais importantes itens a serem 
atendidos pelos fornecedores de serviços são qualidade, garantia 
de execução técnica com segurança, prazo e cumprimento de 
normas técnicas e de conformidade. Para incentivá-los a melhorar 
o desempenho são adotadas sistemáticas, como treinamentos 
integrados para terceiros, participação no rodeio de energia, encontros 
com fornecedores e auditorias.

Orçamento econômico envolve planejamento
Na aeS eletropaulo, a análise da disponibilidade de recursos 
financeiros acontece com base na análise do fluxo de caixa, 
elaborado a partir de informações, resultados e premissas utilizadas 
pelo seu orçamento econômico. São considerados todos os eventos 
previstos em um horizonte de cinco anos e, mais detalhadamente, 
nos 12 meses imediatos.

Periodicamente, 
lideranças se reúnem 
com suas equipes para 
disseminar os processos 
estratégicos
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Nome da empresa:

AeS Tietê S.A.
Endereço:

Av. Dr. Marcos penteado de Ulhoa 
rodrigues, 939, 7º andar - Torre ii, 
Bairro Sítio Tamboré, Barueri (Sp)

Site:
www.aestiete.com.br

Data de fundação:

fevereiro de 1999
País de origem:

Brasil
Capital:

Aberto
Principais executivos:

Britaldo Soares, presidente do Grupo 
AeS Brasil, e Arturo Gris, vice-presidente 
de Geração e Gestão de energia e 
Comercialização

Setor de atuação:
Geração e comercialização de 
energia elétrica

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Capital aberto

Faturamento em 2011:
receita líquida r$ 1,9 bilhão
eBiTDA r$ 1,5 bilhão 
lucro líquido r$ 845 milhões

Total da força de trabalho:
313 colaboradores

Histórico de premiação PNQ:

        premiada pNQ 2012
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Britaldo Soares
Presidente da Holding Brasiliana 
e do Grupo AES Brasil

Arturo Gris
Vice-presidente de Geração e Gestão de 
Energia e Comercialização da AES TietêW
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Vencedora do PNQ 2012, AES Tietê coroa a sua busca pela 

excelência e reforça a missão de fornecer soluções de 

energia de maneira segura e sustentável.

Motivação para a 
melhoria contínua

Uma das geradoras do grupo AeS Brasil, a AeS Tietê é, pela 
primeira vez, premiada no Ciclo pNQ. “esse reconhecimento é 
uma forma de motivação a mais dentro das empresas do grupo. 
É o reconhecimento de um trabalho ao longo do tempo e que 
não é feito somente para ganhar o prêmio”, afirma Britaldo 
Soares, presidente do Grupo AeS Brasil, que, neste ano, tem outra 
premiada, a AeS eletropaulo. “O pNQ é consequência de um esforço 
contínuo e do envolvimento de todos os colaboradores do grupo”, 
complementa o executivo duplamente premiado em 2012. 

A AeS Tietê adotou o Modelo de excelência da Gestão® (MeG), 
em 2008, como instrumento de diagnóstico e melhoria. No 
ano seguinte, recebeu Medalha de prata no prêmio paulista de 
Qualidade da Gestão (ppQG) e, em 2010, foi visitada pela Banca 
examinadora do pNQ. 

independentemente da premiação, Arturo Gris, 
vice-presidente de Geração e Gestão de energia e 
Comercialização da AeS Tietê, reforça a importância da 
participação no pNQ. “esse processo induz à melhoria contínua, 
serve como um catalisador para a equipe estar focada na 
cultura da excelência. A premiação confirma de que estamos 
no caminho certo”, diz. entre as estratégias relacionadas ao 
MeG está o Sistema de Gestão de Ativos físicos (SGAf), que 
define um conjunto de práticas sistemáticas e coordenadas, 
por meio das quais a empresa gerencia sustentavelmente a 
performance de seus ativos, como as usinas.

A AeS Tietê possui um parque de usinas composto por dez 
hidrelétricas e tem capacidade instalada de 2.658 MW, o que 
corresponde a 12,3% do parque gerador do estado de São paulo 
e a 2,3% da capacidade instalada nacional. A Visão da empresa é 
ser líder na gestão operacional, comercial e financeira do setor de 
geração de energia no Brasil e ampliar a capacidade em 3.000 MW 
até 2016, por meio de práticas sustentáveis. 

UHE Promissão (SP)
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A responsabilidade e a atuação 
socioambiental da AeS Tietê 
contribuem para a geração de 
produtos e serviços, processos e 
instalações seguras aos usuários, 
à população e ao meio ambiente, 
promovendo o desenvolvimento 
sustentável no país. 
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perfil
A AeS Tietê é uma das maiores companhias privadas de 
geração de energia elétrica do Brasil, com capacidade 
instalada de 2.658 MW e garantia física de 1.280 MW 
médios. A companhia opera, no estado de São paulo, 
as usinas hidrelétricas de Água Vermelha, Bariri, Barra 
Bonita, Caconde, euclides da Cunha, ibitinga, limoeiro, 
Nova Avanhandava e promissão, além das pequenas 
centrais hidrelétricas pCHs Mogi Guaçu, São Joaquim e 
São José. No total, o parque gerador responde por 12,3% 
da capacidade instalada do estado de São paulo e 2,3% 
da capacidade instalada nacional.

A AeS Tietê é resultado do processo de privatização da 
CeSp (Companhia energética do estado de São paulo), com 
contrato de concessão de 30 anos (até 2029). Desde 2003, 
a empresa é controlada pela Companhia Brasiliana de 
energia S/A – holding formada pela AeS Corp. e pelo BNDeS 
(Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social).

MISSÃO 
Promover o bem-estar e o 
desenvolvimento por meio de 
fornecimento seguro, sustentável e 
confiável de soluções de energia.

VISÃO 
ser líder na gestão operacional, 
comercial e financeira do setor de 
geração de energia no Brasil e ampliar 
a capacidade em 3 mil MW até 2016, 
por meio de práticas sustentáveis.

VALORES 
segurança em primeiro lugar | 
agir com integridade | Honrar 
compromissos | Buscar excelência | 
realizar-se no trabalho
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UHE Água Vermelha, em Iturama (MG)



Governança Corporativa focada em transparência
a Governança Corporativa da aes tietê está estruturada e 
implementada por meio de um conjunto de práticas de representação, 
análise e tomada de decisões, composto por fóruns e procedimentos 
de acordo com o nível e espécie de responsabilidades dessas 
resoluções. a empresa põe em prática uma série de métodos para 
controlar os atos da direção, que visam maior aderência e proteção do 
ambiente de controles internos. as tarefas de gerenciamento e controle 
de riscos estão divididas em diversas camadas, envolvendo desde 
líderes que cumprem e fazem cumprir as políticas e os procedimentos 
da organização até auditores externos, que validam as demonstrações 
financeiras e os principais controles internos. 

esse processo é estruturado e implementado de forma a determinar 
a igualdade entre acionistas e a proteção dos direitos dos envolvidos. 

a execução da estratégia é feita pela alta direção, e o Código de Ética 
e Conduta da aes tietê é o documento que oficializa os princípios 
éticos e as práticas decorrentes, com o objetivo de orientar as ações e 
decisões, além de estabelecer como as relações profissionais devem ser 
construídas, observando-se sempre os valores da organização.

a aes tietê sustenta que é a liderança que mobiliza os colaboradores e 
obtém o apoio das partes interessadas para o êxito das estratégias, além 
de efetuar as mudanças culturais necessárias para a organização alcançar 
a excelência. os colaboradores com potencial de liderança, considerados 
sucessores para os líderes atuais, são identificados por meio do Plano de 
sucessão, processo realizado anualmente, mediante entrevistas com o 
líder imediato, que identifica quem poderá ser o seu sucessor. 
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A liderança mobiliza os colaboradores para o êxito das 
estratégias e efetua as mudanças culturais necessárias para a 
organização alcançar a excelência. 

Lideranças multiplicam os valores e 
princípios organizacionais 
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Comunicação efetiva das ações
a aes tietê divulga aos clientes e ao mercado os seus serviços, ações, programas e projetos – sejam eles 
econômicos, ambientais e sociais – utilizando canais de comunicação e relacionamento. os canais de 
relacionamento são definidos e avaliados constantemente pelas áreas de Comercialização de energia, 
considerando a perspectiva Cliente e sociedade do Planejamento estratégico sustentável e a adequação às 
determinações legais das resoluções da agência Nacional de energia elétrica (aneel), além de observar os 
critérios específicos definidos nos contratos firmados com os clientes.

o acompanhamento das transações junto aos clientes, realizado por esses canais de relacionamento, 
envolve as áreas da aes tietê pertinentes para cada caso, de modo a gerar soluções rápidas e eficazes, evitar 
problemas de relacionamento e atender às expectativas dos clientes. o nível de satisfação, assim como a 
avaliação da insatisfação, é detectado principalmente pela Pesquisa de satisfação do Cliente, adicionalmente 
às interações junto aos clientes e órgãos reguladores. 

Mapa de Aprendizagem: forma 
lúdica de disseminar estratégias 

As informações obtidas são analisadas, divulgadas e debatidas 
para identificar e confirmar as necessidades dos clientes. 

estratégias são formuladas em etapas
a aes tietê definiu um processo de planejamento estratégico, 
suportado por sua Plataforma de sustentabilidade, que reforça 
o foco no cliente e estabelece os demais direcionadores-chave 
para os próximos cinco anos: crescimento, gestão de públicos de 
relacionamento e eficiência e disciplina na execução. esse processo 
compreende as etapas de formulação e de implementação da 
estratégia, respectivamente, e envolve diversas áreas e lideranças da 
companhia para definição de seu plano de longo prazo. 

Na primeira etapa ocorre o Xtrategy, com reuniões sobre 
perspectivas macroeconômicas, ambientes regulatório e político, 
projeções de crescimento de mercado, matriz de riscos empresarial e 
Swot, bem como desafios característicos de cada negócio, incluindo 
as vantagens competitivas específicas. Posteriormente, na segunda 
fase, são realizadas as discussões para elaboração do orçamento 
e alocação de recursos e definição dos projetos para alcance 
dos direcionadores estratégicos e das metas. Depois, premissas 
orçamentárias e projeções de demonstrativos financeiros são 
discutidos e aprovados pela aes Corp. e pelo BNDes.

o planejamento estratégico é revisado anualmente para direcionar 
e fortalecer a cultura de performance organizacional e a posição 
competitiva, bem como os objetivos e metas individuais dos 
principais executivos das empresas do Grupo. Por fim, todos os 
compromissos são formalizados por meio de Contratos de Gestão.

a última ação de implementação refere-se ao aprendizado 
e à adaptação, que acontecem em cada passo do processo e, 
também, a cada novo planejamento. afinal, o conteúdo assimilado 
anteriormente torna-se ponto de partida para o próximo ciclo. a 
divulgação da estratégia de longo prazo, dos objetivos e das metas 
é feita para todos os colaboradores da companhia, sendo uma das 

metodologias o Mapa de aprendizagem. trata-se de uma dinâmica 
para divulgar todo o planejamento estratégico, de forma lúdica. ele 
conta com linguagem apropriada para apresentar uma visão ampla 
do negócio, desde as conquistas nos últimos anos, passando pelas 
partes interessadas, área de concessão, processos, colaboradores, 
valores, Missão e visão, até o planejamento propriamente dito, com 
seus objetivos, indicadores e iniciativas.

Como destaque do ciclo de planejamento estratégico estão 
as ferramentas Contrato de Gestão – que formaliza metas 
e compromissos dos cargos a partir do nível gerencial e cria 
indicadores para o acompanhamento do seu desempenho – e Painel 
de Contribuição. este tem o mesmo papel, mas com foco nos cargos 
de coordenação e especialistas, com meta de se estender a todos os 
colaboradores até o final deste ano.
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Programa Pé na Estrada reconhece os 
colaboradores que demonstram adesão na 
prática aos Valores da AES Tietê

Transformando as comunidades e a sociedade 
por meio do exercício da cidadania
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Desenvolver e valorizar as comunidades é um dos temas
estratégicos da Plataforma de Sustentabilidade da AES Tietê.

responsabilidade socioambiental
a empresa tem implantado o sistema de Gestão integrado, que 
contempla o sistema de Gestão de segurança e saúde ocupacional 
(sGsso), baseado na oHsas 18001, e o sistema de Gestão ambiental 
(sGa), alicerçado na iso 14001 - todas as usinas estão certificadas. a 
implantação desses sistemas, apoiados pela direção, favorece a busca 
pela melhoria contínua e a prevenção de impactos socioambientais, 
com definição de objetivos, metas e gestão sobre os principais 
processos da organização.

a maior contribuição para a questão climática é traduzida pelo Projeto de 
reflorestamento, com espécies nativas do entorno dos reservatórios em 
Áreas de Preservação Permanente sob concessão da aes tietê, que utiliza 
metodologia desenvolvida pela empresa e aprovada pela Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), no 
âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento limpo (MDl). esse projeto é 
pioneiro e único no mundo e tem sido um aprendizado contínuo para a 
companhia, o Banco Mundial e os auditores envolvidos.

Atuação nas comunidades
a aes tietê desenvolve socialmente as comunidades do seu entorno, 
incentivando os colaboradores na execução e apoio a projetos baseados 
nos eixos educação, Cultura e esporte, e Negócios inclusivos e sociais. 
a Casa de Cultura e Cidadania é o principal projeto social da aes Brasil, 

Gerenciamento sistemático das informações
as necessidades de gerenciamento das principais informações 
para apoiar a gestão da aes tietê, bem como apoiar as operações 
de áreas, acompanhamento do progresso dos planos de ação e 
subsídio de tomadas de decisão em todos os níveis, são identificadas 
por meio de várias sistemáticas, com destaques para: Ciclo do 
Planejamento estratégico sustentável, controle de indicadores e 
atendimento às exigências das partes interessadas. 

a Metodologia de Gestão de Projetos, adaptada às necessidades 
da aes tietê, é gerenciada em cinco fases de controle compostas 
por: iniciação, Planejamento, execução, Monitoramento e 
Controle e encerramento. e em nove Áreas de Conhecimento: 
Gerenciamento da integração, escopo, tempo, Custo, Qualidade, 
recursos Humanos, Comunicação, riscos e fornecimentos de 
Bens e serviços. a segurança das informações é garantida com as 
análises e investigações apresentadas, buscando-se constantemente 
a criação de soluções que possibilitem organizar e custodiar as 
informações. além das diretrizes, são utilizados procedimentos e 
controles definidos a partir de práticas de mercado como sarbannes 
& oxley (soX), itil e CoBit, que auxiliam no controle e avaliação dos 
processos de ti por meio de indicadores de gestão.

a aes tietê identifica e classifica os seus ativos intangíveis 
em Humano, Mercado e infraestrutura. Para detectá-los, são 
empregados critérios como o alinhamento estratégico, a utilização 
desses ativos nas atividades empresariais e o benchmarking com as 
organizações consideradas referência. 

também realizado pela aes tietê. seu objetivo é transformar a realidade 
de milhares de crianças, jovens e adultos de baixa renda, por meio 
de atividades voltadas à arte, cultura, cidadania, qualidade de vida e 
geração de renda. em 2011, o projeto atendeu diretamente cerca de 5,6 
mil pessoas em suas atividades e indiretamente 226,9 mil pessoas, com 
apresentações e palestras. Nas unidades da aes tietê, esses números 
foram, respectivamente, 3,7 mil e 135,5 mil de pessoas beneficiadas.
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Gestão para o alto desempenho
Na aes tietê, a gestão para o alto desempenho e a estrutura de cargos e salários é definida com base 
no Plano de Cargos e Carreira, reestruturado e lançado sob o nome de siga livre. a empresa utiliza a 
Metodologia HAY (avaliação de cargos por pontos), que tem como objetivo classificar, avaliar e dividir os 
cargos em Grades salariais, conforme o grau de responsabilidade a eles atribuído. a companhia vai além 
e inclui a adequação dos títulos dos cargos às atividades pertinentes e à nomenclatura de mercado. as 
características e habilidades dos colaboradores são definidas no mapeamento das Competências técnicas 
e Comportamentais. Quando há posições em aberto, a aes tietê prioriza o recrutamento interno. as 
oportunidades de carreira não se limitam às empresas da aes tietê: o colaborador pode desenvolver sua 
carreira em outras empresas da aes no mundo. 

a avaliação de 100% dos colaboradores é feita por meio da avaliação de Desempenho 360°. os resultados 
são discutidos em Comitê de People Review, que uniformiza o entendimento dos conceitos, equaliza as 
avaliações numa visão global, identifica talentos e sucessores para posições-chave. o resultado da avaliação 
de desempenho é a base para o Plr individual e o alcance das metas coletivas está incluído no Plr Coletivo.

Capacitação e desenvolvimento de pessoas
as necessidades de capacitação e desenvolvimento são identificadas, visando ao êxito de estratégias, à 
formação da cultura da excelência e à melhoria do desempenho individual, pelas lideranças, com apoio 
da Área de rH, durante o Ciclo de Planejamento estratégico. os planos de capacitação e desenvolvimento 
são projetados de forma a compatibilizar as necessidades das pessoas com as necessidades operacionais 
e estratégias da organização, considerando os seguintes objetivos: capacitar e desenvolver os profissionais 
conforme plano de carreira, acompanhar e avaliar processos e gerir resultados, cuja abrangência 
compreende as áreas operacionais, técnica e segurança.

Compromisso com a saúde e a segurança dos 
colaboradores no ambiente de trabalho
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Considerando os vários desafios dos próximos anos e em busca 
de resultados mais eficientes, a aes tietê revisitou a sua estrutura 
de gestão, seus processos e políticas. reforçou seus programas de 
investimentos na geração e na comercialização de energia, assim 
como revisou a sazonalidade de seus contratos, possibilitando um 
maior retorno financeiro sobre o volume de energia comercializada. 
adicionalmente, estruturou o sistema de Gestão de ativos físicos 
(sGaf), que possibilita a otimização de recursos durante todo o ciclo 
de vida. o sGaf estabelece ligação direta entre objetivos estratégicos e 
operação de ativos, visando obter um melhor balanço entre necessidades 
de curto e longo prazo, otimizando sua performance. além disso, o sGaf 
define um conjunto de práticas sistemáticas e coordenadas, permitindo 
gerenciar sustentavelmente a performance dos ativos, além de prever e 
monitorar os riscos associados a eles. Para ratificar o uso das melhores 
práticas do seu sGaf, a aes tietê busca a certificação Pas-55, que é uma 
metodologia para gestão de ativos, elaborada em 2004 pelo instituto 
Britânico de Normas e reconhecida internacionalmente como padrão 
mundial para o gerenciamento de ativos físicos.

o envolvimento e comprometimento dos fornecedores que atuam 
diretamente nos processos da aes tietê devem estar alinhados aos 
valores da companhia, incluindo aspectos relativos à responsabilidade 
socioambiental, segurança e saúde ocupacional, e aos princípios éticos do 
Código de Conduta. os procedimentos de instruções de trabalho ocorrem 

por meio de participação em treinamentos integrados para terceiros, 
encontros e palestras periódicas sobre os temas.

Gustavo pimenta, vice-presidente de Performance e serviços do 
Grupo aes Brasil, fala sobre o indicador de Desempenho de fornecedor 
(iDf), uma ferramenta para a gestão de terceiros. “Um gestor da 
empresa é designado para acompanhar a performance, avaliando 
também os processos internos. É um procedimento colaborativo, em 
que há aprendizado das duas partes”, comenta.
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indicadores comprovam eficiência
a aes tietê apoia seus resultados em indicadores de eficiência, que 
não sofreram alterações com a adoção do MeG da fNQ. “ao contrário, o 
melhor exemplo que temos – permeando as três principais empresas 
do grupo (aes eletropaulo, aes tietê e aes sul) – é a continuidade 
da performance operacional e dos resultados econômico-financeiros”, 
observa o presidente do Grupo aes Brasil.

arturo Gris complementa dizendo que a beleza da gestão da excelência 
é que ela é abrangente para todos os processos da empresa. “além 
do sGaf, nós temos, por exemplo, sistemas de gestão de segurança 
e de meio ambiente. todos ficam dentro desse sistema de gestão de 
qualidade. Com ele, vem também uma mudança na cultura de melhoria 
contínua”, explica o executivo. 

“Por se tratar de um reconhecimento palpável, o PNQ permite à 
aes tietê exibir seus resultados de forma consistente. você tem a 
capacidade de apresentar a todos os colaboradores uma combinação 
de resultados operacionais sólidos, resultados econômico-financeiros 
positivos e um reconhecimento à direção da gestão”, enumera Britaldo 
soares, que completa: “Já colhemos belos resultados, mas temos muita 
coisa ainda para melhorar”.

Requisitos dos processos visam assegurar o atendimento 
das necessidades das partes interessadas e do negócio

A excelência da gestão dos ativos da AES 
Tietê tem garantido bons resultados para 
a empresa e benefícios para a sociedade
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Nome da empresa:

 Cemig Geração e Transmissão S.A. 
(Cemig GT)

Endereço:

Av. Barbacena, 1.200 - Bairro Santo 
Agostinho - Belo Horizonte (MG)

Site:
www.cemig.com.br

Data de fundação:

Janeiro de 2005
País de origem:

Brasil
Capital:

Sociedade de economia mista, com 
controle acionário do estado de Minas 
Gerais (MG)

Principal executivo:

Djalma Bastos de Morais, presidente do 
Grupo Cemig

Setor de atuação:

energia elétrica
Forma de atuação:

Capital aberto

Composição acionária:

Ações ordinárias (estado de Minas Gerais, AGC 
energia, investidores nacionais e internacionais) 
e ações preferenciais (estado de Minas Gerais, 
ações em tesouraria, investidores nacionais e 
internacionais). Ao todo, 115 mil acionistas em 
44 países, com ações negociadas nas Bolsas de 
Valores de Nova York, Madri e São paulo

Número de unidades/ filiais 
por Estado:

participações em 114 sociedades, 15 consórcios 
e um fundo de participação, com ativos e 
negócios em 22 estados brasileiros e no Distrito 
federal, além do Chile

Porte: 
Grande

Faturamento em 2011:
r$ 5.744 milhões

Total da força de trabalho:
1.900 colaboradores

Número de Fornecedores:
3.191

Histórico da Premiação FNQ
Destaque Clientes pNQ 2011 e premiada pNQ 2012
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Djalma Bastos de Morais
Presidente do Grupo Cemig,  
holding que controla a Cemig GT

GerAção e 
TrANSMiSSão
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Mais do que um diferencial competitivo, a sustentabilidade 

empresarial é uma marca da gestão da Cemig, que se 

mantém como a única empresa do setor elétrico na 

América Latina a integrar o importante índice global Dow 

Jones de Sustentabilidade. Agora é Premiada do PNQ 2012. 

Crescer 
agregando valor

Terceiro maior grupo de geração e transmissão de energia do país, 
a Cemig GT é responsável pela gestão de 52 usinas hidrelétricas, 
térmicas e eólicas, e 4.974 km de linhas de transmissão em 23 
estados do país, Distrito federal e no Chile – uma capacidade 
instalada superior a 6.000 MW.

para o êxito de seus negócios e qualidade de seus produtos, a 
companhia está ciente de que depende da forma como é conduzido 
seu relacionamento com as partes interessadas (acionistas, clientes, 
empregados, sociedade, fornecedores, entre outros), em busca 
de uma interação harmoniosa, respeitando e considerando as 
necessidades e as contribuições de cada uma delas. 

essa busca por excelência tem garantido bons frutos para a Cemig 
GT, que alcançou Destaque por Critério Clientes no pNQ 2011 e 
foi consagrada como uma das premiadas em 2012. Segundo o 
vice-presidente da Cemig, Arlindo Porto, a conquista do prêmio 
máximo da excelência no Brasil demonstra a competência da 
gestão da empresa, que realiza suas atividades com eficiência. 
“Ao aperfeiçoar nosso modelo de gestão, percebemos uma 
maximização gradativa de resultados, otimizando o nosso 
desempenho. e o mercado reconhece isso. Como exemplo, em 
agosto de 2012, fomos reconhecidos como o maior grupo do 
setor de energia elétrica em valor de mercado na América latina”,  
complementa Luiz Henrique de Castro Carvalho, diretor de 
Geração e Transmissão da Cemig GT. para ele, “ser seguidamente 
vistoriada pela fNQ é uma oportunidade ímpar de aferir métodos 
e processos, o que possibilita uma melhoria contínua, uma 
evolução que é um verdadeiro marco histórico na empresa, um 
certificado de qualidade para nossa gestão, distinguindo o grau 
de excelência que atingimos.” 

UHE Irapé, nas águas do Rio 
Jequitinhonha (MG)
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A conquista do pNQ vem coroar 
a história de sucesso do Grupo 
Cemig. Demonstramos, mais uma 
vez, que a companhia é referência 
nacional em excelência e tem 
competência e qualificação para 
enfrentar os desafios futuros.
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Perfil 
A Cemig GT iniciou suas operações em janeiro de 2005, a 
partir da divisão das áreas do Grupo Cemig, atendendo aos 
requisitos da legislação do setor elétrico. Hoje, responde por 
50% do faturamento, papel muito relevante no resultado 
do Grupo. Seu ambiente de atuação envolve dois negócios 
bem distintos: Geração (que inclui a comercialização de 
toda a sua energia gerada, bem como da energia adquirida 
de terceiros) e Transmissão (que envolve a disponibilização 
de ativos para o transporte de energia no âmbito do 
Sistema interligado Nacional (SiN). 
o negócio Geração é realizado nos Ambientes de Contratação 
regulada e Contratação livre. esses mercados são divididos 
em Atacado e Consumidores finais, sendo que cada cliente 
é atendido por um agente de relacionamento, garantindo 
melhor conhecimento do negócio e a satisfação de 
necessidades do contratante. Já o negócio Transmissão, como 
é regulado pela Aneel, possui procedimentos de operação 
pré-definidos para os agentes, regras para ampliação, 
reforços e melhorias das instalações de transmissão, 
padrões mínimos de qualidade assegurados com política 
de penalidades, controle de tarifas, dentre outros. para se 
distinguir neste mercado, a Cemig GT possui uma estratégia 
de crescimento sustentável, baseada em responsabilidade 
social e ambiental, e de respeito a valores éticos 
estabelecidos no ambiente cultural da companhia.
o equilíbrio de todos esses aspectos proporciona à organização 
a liderança em sustentabilidade empresarial, marcada pela 
constante busca de melhoria de desempenho, tanto nos 
ganhos de eficiência operacional quanto no aprimoramento 
do relacionamento comercial e na preservação dos níveis de 
qualidade dos serviços prestados.
A fim de manter os bons resultados, a prática da qualidade na 
produção e nos serviços, arraigada como elemento cultural, 
continuará a permear todas as esferas da organização, como 
acontece desde a década de 1990. Na ocasião, a Cemig propôs, 
de forma pioneira, um modelo de empresa competitiva ao 
implantar um programa de Qualidade Total (TQC), seguido 
do uso do Método de Análise e Solução de problemas 
(MASp), da ênfase nos programas 5S e Ciclo de Controle 
de Qualidade (CCQ), e do estabelecimento dos sistemas de 
gestão da qualidade, ambiental e de saúde e segurança, em 
conformidade com as normas NBr iSo 9001:2008, 14001:2004 
e oSHAS 18001:2007. 
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Sede da Cemig em 
Belo Horizonte



Gestão participativa no processo decisório
o modelo de governança corporativa da cemig gt se espelha no 
código das melhores Práticas de governança corporativa do iBgc, 
alinhado aos padrões exigidos pela cvm e sec e às determinações da 
lei sarbanes-oxley (soX) e do nível 1 da Bovespa. Anualmente é feito 
o monitoramento e verificação de controle interno para atendimento 
às exigências da soX, baseados no coso. 

consciente de sua responsabilidade como referência em excelência, a 
companhia integra o comitê responsável pela elaboração do código 
de melhores Práticas de governança corporativa para empresas 
estatais, e demonstra seu comprometimento com o público externo 
pela disponibilização do canal ouvidoria para cidadãos e clientes. 
submete-se também ao código de conduta Ética do servidor 
Público e da Alta Administração do estado de minas gerais, sendo 
uma das primeiras empresas a explicitar pela cvm a composição da 
remuneração dos seus administradores e a adotar, segundo padrões do 
gri, o teste de materialidade do relatório Anual e de sustentabilidade. 
o questionamento das práticas de gestão faz parte da cultura da 
companhia, onde o estímulo ao aprendizado é inerente ao processo 
decisório e à estrutura participativa da empresa (onde figuram 
comitês e grupos de trabalho).

A liderança também é exercida de forma participativa, por meio de 
fóruns que promovem a mobilização da força de trabalho, a interação 
com as partes interessadas e a identificação de suas expectativas. 
como exemplos, a reunião de contribuição estratégica (rce), em 
que diretor e superintendentes analisam os resultados e desempenho 
dos processos quanto à sua contribuição para a alta performance da 
empresa; a reunião de Análise crítica (rAc), na qual superintendentes, 
gerentes, supervisores e equipe tratam da avaliação de desempenho 
estratégico, resultados de auditorias internas e externas, 
acompanhamento de ações corretivas e preventivas, possibilitando 
a definição e implementação de melhorias nos processos gerenciais, 
de negócio e de apoio; e o Bom dia, para discussão de assuntos 
estratégicos e operacionais, acompanhamento dos resultados dos 
indicadores do Painel de contribuição da diretoria, avaliação das 
ocorrências e fatos relevantes dos processos ou que afetam a cemig gt 
entre diretor, superintendentes, gerentes e empregados. 

Para identificar e preparar sucessores para os seus líderes, a cemig gt 
utiliza o Programa de gestão sucessória, sendo a única empresa de 
economia mista, de controle estatal, a adotar essa prática, premiada 
como vencedora na categoria capacitação e desenvolvimento de 
Pessoas, no Prêmio Funcoge 2011.
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A Cemig figura há nove anos como uma das dez companhias 
mais transparentes do Brasil, segundo a Anefac-Fipecafi-Serasa.

Comunicação da estratégia envolve todos empregados
e os resultados originam um diagnóstico com destaque para os 
pontos fortes e os pontos de melhoria, considerando os aspectos 
relacionados à liderança, inovação, capacidade, ambiente e valores, 
responsabilização, orientação externa, coordenação e controle, 
motivação e direção. 

A identificação dos ativos intangíveis e das competências essenciais 
ocorre a partir da aplicação da metodologia Future Search, na qual 
é considerado o futuro desejado para se construir a visão, sendo 
identificados os fatores impulsionadores desse futuro, ou seja, os 
ativos intangíveis. 

com o processo de desdobramento estratégico são criados os mapas 
e painéis de contribuição, indicadores, metas e iniciativas, com 
priorização e definição de responsabilidades, envolvendo pessoas em 
toda a empresa. As estratégias e planos de ação são comunicados à 
força de trabalho pelo diretor de geração e transmissão em visita às 
sedes regionais, em grandes encontros, e por meio do informativo 
mensal visão e Ação online, enviado aos gerentes para que repassem 
informações estratégicas às suas equipes. 

o Planejamento estratégico cuida da formulação das estratégias para 
a companhia, com o objetivo de obter sinergia entre os negócios 
e empresas de seu portfólio, de forma que as partes atendam aos 
interesses corporativos, sendo o Plano diretor o principal balizador. 
este contempla um horizonte de 30 anos e apresenta as diretrizes 
voltadas para a atuação de toda a corporação, no sentido de crescer e 
agregar valor. 

inicia-se o processo a partir dos fundamentos estratégicos, sendo 
realizadas análises competitivas do ambiente em que a cemig gt atua, 
a fim de que a liderança tenha os subsídios necessários para definir os 
direcionadores estratégicos de médio e longo prazo. são elaborados 
estudos do cenário político-econômico, setorial e das tendências 
do setor elétrico no mundo, bem como dos cenários regulatório, 
tecnológico, socioambiental, mercadológico e econômico.

resultados são comparados com um banco de dados de mais de mil 
empresas dentro e fora do setor, permitindo verificar o posicionamento 
da companhia no que se refere às capacidades, habilidades, 
necessidades e aos direcionamentos da liderança. Paralelamente à 
pesquisa, são realizadas entrevistas e grupos focais com empregados 
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UHE Três Marias, no 
Rio São Francisco (MG)
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Atendimento personalizado fortalece relacionamento
Para entender a dinâmica de atendimento a clientes da cemig gt é preciso 
primeiro observar seu ambiente de atuação. A concorrência em seu 
mercado acontece em diferentes momentos. Primeiro nos leilões da Aneel 
para licitação de novos empreendimentos de geração e transmissão, em 
que a vencedora recebe a concessão para a construção e operação desses 
ativos. outra fase ocorre na comercialização de energia disponibilizada pela 
companhia no Ambiente de contratação regulada para as distribuidoras 
nacionais atenderem seus mercados, feita em leilões promovidos pelo 
poder concedente. A cemig gt também atua no Ambiente de contratação 
livre, no qual os consumidores que se enquadram nos critérios 
estabelecidos pela legislação podem escolher seu fornecedor de energia 
ou, ainda, se tornar autoprodutores de energia, compondo o mercado 
livre. Por sua vez, para a transmissão, a disputa se processa em leilões, em 
conformidade com a regulação do setor estipulada pela Aneel. 

com isso, os clientes do negócio geração compreendem o segmento 
de atacado, geradoras e comercializadoras que apresentem risco 
de crédito baixo e que maximizem o resultado da corporação, além 
do segmento de consumidores finais, clientes livres ou que podem 
se tornar livres, adquirindo energia de fontes convencionais ou 
incentivadas. como o negócio transmissão baseia-se no modelo 
não-concorrencial, as transmissoras não competem entre si para 
obter clientes. cabe ao operador nacional do sistema elétrico (ons) 
controlar a operação, integrante do sin, sendo considerado o único 
cliente direto do negócio, por representar todos os clientes que 
utilizam os ativos da concessão. 

As destacadas práticas de gestão do portfólio da cemig, bem como 
os processos relativos ao eficiente tratamento de informações de 
consumidores e do mercado e à comunicação com clientes atuais e 
potenciais, deixam claro o esforço da companhia em não só atrair, mas 
manter satisfeitos seus clientes. Para isso, cada um deles é atendido 
por um agente de relacionamento, garantindo melhor conhecimento 
do negócio. essa dedicação possibilita à companhia deter 25% dos 

consumidores livres do Brasil, sendo líder absoluta no mercado de 
fornecimento de energia. 

o atendimento personalizado está presente em todas as etapas, a 
começar quando os novos clientes de geração são apresentados ao 
gerentes e ao agentes de relacionamento, e visitam as instalações 
da cemig gt. depois são feitos contatos e visitas diários dos agentes 
aos clientes que ajudam a identificar necessidades e expectativas, 
buscando viabilizá-las. solicitações, reclamações ou sugestões, 
recebidas por meio dos canais de relacionamento e eventos 
corporativos, são tratadas pelos próprios agentes, assegurando 
rápida resposta. o módulo crm do sistema de gestão sAP registra o 
acompanhamento de contatos comerciais dos consumidores finais e 
possibilita o cadastramento das demandas. 

A satisfação e fidelização dos consumidores finais são avaliadas e 
comparadas por meio das pesquisas de marca e de reputação, que 
mensuram, entre outros indicadores, o grau de contentamento geral 
em termos de energia e soluções energéticas adquiridas, e o grau de 
recomendação da marca cemig para terceiros. As informações geram um 
plano de ação para acompanhar a execução das propostas de melhoria, 
bem como preservar e fortalecer a imagem da companhia. “está na 
nossa cultura a preocupação de compreender e atender bem ao cliente, 
o que nos torna líder no mercado de fornecimento de energia”, observa 
José Raimundo Dias Fonseca, diretor comercial da cemig gt. 

o reconhecimento das demandas de transmissão é feito por sistemas 
de gestão implantados nas áreas relacionadas ao negócio que apuram 
os contatos. As gerências envolvidas realizam periodicamente reuniões 
de análise crítica para verificar a pertinência e a gravidade do tema, 
definindo ações necessárias. A solução é informada ao cliente e os 
registros são mantidos e acompanhados por softwares de gestão 
da qualidade (AcomP e gin). os responsáveis pelo negócio avaliam 
o contentamento do cliente ons também por pesquisa, bienal, e 
acompanhamentos de indicadores de desempenho.



Relação 
próxima com as 
comunidades 
garante a 
redução de 
impactos
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O programa Peixe Vivo beneficia a população que utiliza os 
recursos hídricos como um fator de desenvolvimento.  

Conhecimento compartilhado
A Política Ambiental da cemig é disseminada a toda força de trabalho, 
terceirizados e partes interessadas há mais de 20 anos. A identificação 
dos impactos socioambientais dos produtos, processos e instalações 
dos novos empreendimentos, incluindo a avaliação de projetos de 
viabilidade, são provenientes de estudos necessários ao processo de 
licenciamento ambiental. Por isso, as áreas elaboram planos de ação, 
com o objetivo de eliminar ou minimizar esses impactos, visando à 
segurança, saúde e qualidade de vida da população em geral.

As ações de abrangência corporativa são tratadas com base no 
Programa de Adequação socioambiental, que realiza a gestão de 
eventuais impactos socioambientais negativos com medidas de 
prevenção. Alguns exemplos são a Política de equacionamento 
e Prevenção de ocupação Humana sob linha de transmissão e a 
metodologia para prevenir e reduzir os impactos ambientais sobre 
a ictiofauna nas manobras de operação e manutenção, uma das 
frentes do programa Peixe vivo. desde sua implantação, em 2007, 
foi observada redução de 87% na mortandade de peixes nas usinas 
e os impactos reduziram-se a quase zero, principalmente durante as 
operações de manutenção. segundo castro carvalho, com o Peixe vivo, 
a cemig desenvolveu uma relação mais próxima com as comunidades 
vizinhas às instalações. “Além de entender o manejo da ictiofauna, 
produzimos e compartilhamos muito conhecimento nesta área, 
em parceria com as universidades que nos assessoram”, afirma. o 
programa Proximidade contempla ações para o desenvolvimento social 

das comunidades do entorno dos reservatórios e promove reuniões 
junto às lideranças regionais, autoridades, imprensa e representantes 
locais, para minimizar tanto os efeitos das cheias quanto das situações 
de escassez sobre a população local. em P&d, destacam-se projetos em 
florestas energéticas, produção e uso de óleos vegetais, biodigestores, 
aproveitamento de resíduos sólidos urbanos, termelétricas solares, 
produção de hidrogênio e células a combustível, sistemas fotovoltaicos, 
termelétricas solares, aquecimento solar, cogeração e geração distribuída. 

Tecnologia como diferencial competitivo
o comitê de tecnologia da informação e telecomunicações trata as 
demandas e dá suporte às necessidades de informações da cemig, 
identificadas em cinco níveis: comparativo, corporativo, estratégico, 
gerencial e operacional. A utilização da ti para alavancar o negócio 
e promover a interação com as partes interessadas é tratada de 
forma estratégica, com a premissa de “usar tecnologia como fator de 
agregação de valor e diferencial competitivo”, dentro da perspectiva de 
processos internos. 

Já os conhecimentos críticos, necessários para atender ao objetivo 
corporativo de “garantir as competências estratégicas de forma 
sustentável” são identificados por meio de práticas, como elaboração e 
atualização das descrições de cargos (Plano de cargos e remuneração), 
destaque das competências técnicas no processo de Avaliação de 
desempenho, construção e revisão dos programas de desenvolvimento 
de lideranças, Programa de gestão sucessória e planejamento anual 
de capacitação e desenvolvimento. A Avaliação de desempenho 
também constitui uma das práticas de identificação de conhecimentos 

estratégicos, por utilizar metodologia baseada em competências, 
em que cada ciclo possibilita o diagnóstico e a priorização daquelas 
consideradas mais críticas para a cemig, entre as essenciais (para todos 
os empregados) e técnicas, específicas para cada cargo.

comitês, comissões e grupos de trabalho multidisciplinares – que 
possibilitam a troca de experiências e o compartilhamento de 
informações – são utilizados para desenvolver os conhecimentos 
críticos. A univercemig, referência em capacitação e desenvolvimento 
nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
no Brasil e na América latina, também participa desse processo ao 
estruturar todo o portfólio educacional da empresa, com o objetivo de 
alinhar ações de gestão do conhecimento e educação corporativa com 
a estratégia da companhia. ela oferece mais de 800 cursos.

o conhecimento ainda é compartilhado pelo acesso aos dados 
estruturados (relatórios, estudos, documentos técnicos e arquivo 
tecnológico), armazenados nos sistemas de informação da rede 
corporativa, intranet e correio eletrônico, disponibilizados à força trabalho.
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Homenagem aos empregados por 
tempo de serviço na Cemig 

O controle de 
processos é baseado 
nas políticas 
de qualidade, 
ambiental e saúde 
e segurança
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A organização do trabalho está estruturada em três níveis hierárquicos: 
diretoria, superintendência e gerência, associados à Assembleia 
geral, conselhos de Administração e Fiscal, e diretoria executiva. o 
número reduzido de níveis hierárquicos permite rapidez, flexibilidade 
e aprendizado, com autonomia e delegação definidas para cada nível. 
Para fomentar a inovação, cooperação, comunicação e integração entre 
empregados e áreas é utilizada uma estrutura matricial formada por 
comissões, comitês e grupos de trabalho, com foco nos objetivos e 
metas estratégicos. 

o sistema de gestão estratégica do capital Humano tem como 
processo central a gestão do desempenho, baseada no modelo de 
competências, elo entre a estratégia da cemig e os demais processos 
de administração de pessoas. 

com foco na segurança e saúde dos empregados, além dos 
dispositivos legais, são utilizadas ferramentas para identificação e 
gerenciamento de eventuais perigos, que abrangem também as 
empresas contratadas. A determinação de riscos nos ambientes 
de trabalho, incluindo a proposição de controles, é realizada pelos 
trabalhadores no planejamento, imediatamente antes de qualquer 
atividade, e registrada conforme procedimentos de segurança 
vigentes. A empresa ainda realiza avaliações psicológicas, priorizando 
os casos de mudança de função, atividades em espaços confinados, 
em altura, em linhas energizadas, direção de veículos, brigadistas 
e técnicos operadores do sistema. As necessidades e expectativas 
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A cemig capta demandas, estuda a solução adequada e formata 
produtos diferenciados para atender às necessidades específicas 
dos clientes, como prazos, volume, flexibilidade, preço, garantia de 
fornecimento, credibilidade e inovação. com o objetivo de superar os 
requisitos estabelecidos, ela busca inovar os processos com pesquisas 
para desenvolvimento de fontes alternativas de geração de energia. 
Para a transmissão, devido à característica de monopólio natural 
do negócio, não são desenvolvidos novos produtos, entretanto 
a companhia emprega esforços na superação das exigências 
determinadas. Prova disso é que em 2010 foi iniciado, de forma 
inovadora, o Programa de melhoria e modernização da transmissão 
(Pmt) com o objetivo de renovação do parque de transmissão, 
aplicando r$ 182 milhões. o Pmt é uma concessão da Aneel, sendo a 
cemig gt a primeira do setor a trabalhar investimentos neste modelo.

Baseado nas políticas de qualidade, ambiental e saúde e segurança, 
o controle dos processos se dá, principalmente, pela aplicação dos 
requisitos das normas correspondentes, comprovados por verificações 
internas e auditorias externas. eles são examinados e melhorados 
nas reuniões de gestão, com destaque para a prática de análise de 

da força de trabalho são identificadas principalmente a partir da 
Pesquisa de clima organizacional, usada na avaliação do bem-estar, 
satisfação e comprometimento. considerando o último relatório 
das melhores empresas para você trabalhar, a cemig possui a maior 
parte dos benefícios oferecidos pelas dez melhores empresas eleitas, 
sendo referência no setor elétrico. A melhoria da qualidade de vida 
dos empregados fora da empresa também é contemplada com 
programas como o energia vital, composto por ações de controle da 
hipertensão arterial, prevenção da obesidade, estímulo à atividade física, 
antitabagismo, para gerenciar melhor a carga de estresse no trabalho, 
para dependentes químicos e de preparação para aposentadoria.

Sinergia entre processos de rH e estratégias



55 dezembro _2012

Por meio da eficiência e 
da qualidade, a Cemig 
quer agregar valor ao 
setor de energia
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oS Atender com o melhor da gestão
obter reconhecimento por sua atuação tornou-se prática constante 
para a cemig. Além das premiações citadas anteriormente, foi eleita 
pelo IR Magazine Brazil Awards 2012 a empresa com a melhor relação 
com investidores no setor de energia e serviços básicos. também 
venceu como melhor conference call e melhor encontro com a 
comunidade de analistas de investimentos.

“o fato de termos tido nossa gestão reconhecida por meio do PnQ 
assegura-nos que estamos preparados para manter nosso curso e 
atender clientes, sociedade e acionistas com a eficiência necessária. 
A destacar também, a receita e o lucro, que vêm crescendo nos 
últimos anos, estão baseados na busca incessante por mais eficiência 
na operação das usinas e linhas de transmissão. Afinal, em nossos 
negócios, falhas são inadmissíveis, pois estão sujeitas a penalidades e 
multas”, comenta o diretor castro carvalho. ele ainda ressalta: “temos 
que maximizar os resultados por meio da eficiência operacional e 
agregar valor aos negócios do setor elétrico, que possibilitem o nosso 
crescimento sustentável”.

Visão: consolidar-se, nesta década, como o maior grupo do 
setor elétrico nacional em valor de mercado, com presença 
em gás, líder mundial em sustentabilidade, admirado pelo 
cliente e reconhecido pela solidez e performance.

desempenho pela direção, que contempla a compilação e verificação 
prévia de dados, realização das reuniões de Análise crítica, definição 
e implementação de ações. Além disso, a cemig gt participa de 
workshops, seminários e visitas nacionais e internacionais, além de 
utilizar consultorias, pesquisas, revistas especializadas e contato com 
demais concessionárias, a fim de investigar características desse quesito 
em outras organizações. Ainda participa de associações e fóruns de 
empresas do setor, como Abrage, Abrate, icold, cBdB, cigre, onde 
identifica e seleciona as empresas que adotam as melhores práticas.

respeitadas as limitações impostas pela lei 8.666/93 e de forma 
proativa e consciente de sua função social, a cemig gt estabelece ações 
que promovem o desenvolvimento de fornecedores da sua cadeia 
de suprimentos. A parceria firmada com a seplag levou ao Prêmio 

19 de março, na categoria legislação de Pregão no Âmbito de estados 
e municípios, de melhor inovação em regulamentação estadual e 
municipal, e a parceria com o sebrae-mg, há mais de cinco anos, tem o 
objetivo de aperfeiçoar fornecedores locais em âmbito estadual. outra 
iniciativa nesse sentido foi a criação do Prêmio Fornecedores cemig e 
o Atestado de suprimento Assegurado de material cemig, divulgados 
durante o encontro de Fornecedores cemig, em 2009.

também nesse período, a companhia implantou o laboratório de 
ensaios de Alta tensão (lemat), utilizado para verificar a qualidade dos 
materiais adquiridos, além de proporcionar apoio ao desenvolvimento 
tecnológico do parque industrial brasileiro. o lemat é um dos quatro 
laboratórios do mundo com capacidade de realizar ensaio de impulso 
de corrente com descargas múltiplas em para-raios.



56 classe_mundial

pr
em

ia
d

a

pe
rf

il

Principais executivos:         

marcelo Silveira da rocha, 
diretor-presidente, Wilson Couto, diretor 
técnico e comercial, antonio José maciel 
de medina, danilo de Souza dias, José 
marcos Gonçalves reis, maurício perez  
Botelho e ricardo perez Botelho

Composição societária:

100% da Holding energisa S.a.
Forma de atuação:

distribuição de energia elétrica 
Faturamento em 2011:

r$ 1.418,2 milhão
Total da força de trabalho:

2.183 colaboradores (2011) 
Histórico de premiação PNQ:

finalista pNQ 2011 e premiada pNQ 2012

Nome da empresa:

energisa paraíba – distribuidora de 
energia S.a.

Endereço:

rodovia Br-230, Km 25, Bairro Cristo 
redentor, João pessoa (pB)

Site:
www.energisa.com.br

Data de fundação:

1964
País de origem:

Brasil
Capital:

Nacional
Setor de atuação:

energia elétrica
Porte:

Grande

marcelo Silveira da rocha
Diretor-presidente da Energisa 
Paraíba
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Há dois anos, a Energisa Paraíba iniciou um grande processo de 
reestruturação da gestão, promovendo renovação, treinamento e 
motivação de pessoas. Com isso, ganhou mais agilidade e eficiência, 
tornando-se apta a receber o maior reconhecimento do PNQ 2012. 

Vitória de uma equipe
ágil e motivada

É com a palavra vitória que Marcelo Silveira da Rocha, 
diretor-presidente da energisa paraíba, sintetiza o sentimento 
de lideranças e colaboradores da empresa com a conquista 
do pNQ 2012. finalista em 2011, a companhia, subsidiária do 
Grupo energisa, galgou os degraus para a nota máxima após 
realizar uma grande reestruturação na gestão, há cerca de dois 
anos. de um lado, as 24 chefias existentes foram reduzidas 
a 12. Na outra ponta, a organização dividiu o estado em 20 
regiões e identificou, em cada uma, a liderança mais forte, 
independentemente da área de atuação. “identificamos a 
liderança inspiradora, que passou a ser o braço da empresa 
naquela região. investimos ainda mais nas pessoas, buscando 
maior comprometimento – da seleção ao treinamento –, além 
de promover o domínio de ferramentas gerenciais, investir em 
equipamentos e aperfeiçoar habilidades técnicas, entre outros 
aspectos”, explica Silveira da rocha. 

Na reestruturação, a empresa renovou 50% do quadro de 
colaboradores. “metade das pessoas na energisa paraíba hoje 
tem menos de cinco anos de casa e está alinhada a uma nova 
cultura e aos princípios e estratégias da organização. Sem essas 
medidas, certamente não teríamos alcançado o reconhecimento 
máximo do pNQ”, ressalta o executivo. 

Silveira da rocha celebra o esforço de todos os colaboradores: 
diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, pessoal 
operacional e administrativo. “muita gente trabalhou e se 
dedicou com determinação a esse resultado, mostrando o valor 
do nosso trabalho e de nossa competência. Os colaboradores 
estão todos de parabéns”, concluiu o diretor-presidente da 
energisa paraíba.

Orla de João Pessoa, sede da 
Energisa Paraíba
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Perfil 
em dezembro de 2000, o Grupo energisa adquiriu, em 
leilão, o controle acionário da então estatal Sociedade 
anônima de eletrificação da paraíba (Saelpa). Hoje, sob 
nova razão social, energisa paraíba, compõe com outras 
quatro empresas o segmento de distribuição de energia 
elétrica do Grupo energisa, cujas origens datam de 26 de 
fevereiro de 1905.
Com sede em João pessoa e três núcleos operacionais 
regionais, nas cidades de Campina Grande, patos e 
Guarabira, a energisa paraíba atende a 1,168 milhão de 
unidades consumidoras, em 216 municípios do estado 
da paraíba, o que significa levar energia elétrica a uma 
população de quase 4 milhões de  habitantes. Seus ativos 
operacionais são representados por 61 subestações, 65 
mil km de linhas de distribuição urbana e rural e 47.478 
transformadores. em 2011, as vendas de energia elétrica 
atingiram a marca de 3.170 GWh. a empresa está presente 
em todos os municípios da sua área de concessão,  com 
agências e pontos de atendimento para oferecer  aos 
clientes, além de serviços, produtos e informações, um 
Balcão de livros para empréstimo de alguns dos melhores 
títulos da literatura brasileira e de outros países.
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Sede da Energisa Paraíba em João Pessoa e seus 
núcleos operacionais regionais

João Pessoa Campina Grande

Guarabira Patos
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a energisa paraíba tem três 
palavras-chave que motivam 
seus colaboradores: luz, 
imaginação e realização. São 
elas que nos movem para 
conseguir sempre novas vitórias. 



a simplificação da estrutura organizacional 
a liderança na energisa Paraíba é exercida, em primeira instância, 
pelos seus diretores, tendo à frente seu diretor-presidente, em 
consonância com as estratégias definidas anualmente pelo Conselho de 
administração. É do diretor-presidente a tarefa de liderar a construção, 
análise e implementação dos objetivos estratégicos, comunicando-os às 
partes interessadas, visando à consecução plena dos resultados. 

anualmente, é promovida a divulgação da estratégia em 
encontros presenciais, por meio do programa Bússola, quando o 
diretor-presidente apresenta a 100% dos colaboradores os resultados 
da empresa e comunica o rumo dos negócios para o novo ano.

Com a visão de “se constituir, até 2014, na melhor e mais rentável 
empresa de distribuição de energia elétrica em sua região de 
atuação”, a energisa Paraíba promoveu, a partir de 2009, uma ampla 
reestruturação organizacional com a fusão e incorporação de algumas 
áreas e a transferência de outras para o âmbito corporativo. em 
consequência, apenas duas diretorias (Presidência e técnica/Comercial) 
ficaram direta e exclusivamente vinculadas às atividades da empresa, 
proporcionando maior compreensão das estratégias, mais entrosamento 
entre as equipes e mais agilidade nos processos de decisão.

foi promovida também a descentralização das atividades de campo 
com a identificação de lideranças regionais (Projeto Donos do Pedaço) 
e o compartilhamento de recursos humanos e materiais (Projeto 

Mercado Compartilhado). Mensalmente, os resultados são analisados, 
em nível operacional, nas reuniões de Prestação de Contas, e, em nível 
gerencial, na reunião das Áreas que tem a presença de diretores e 
gestores. Da análise do desempenho de cada setor, surgem correções 
e ajustes imediatos visando alcançar as metas estabelecidas e os 
resultados planejados.

 os diretores, gerentes, coordenadores e assessores têm autonomia 
e responsabilidades definidas estrategicamente e, anualmente, são 
avaliados em sistema de 360 graus. suas competências são aprimoradas 
no Portal líder energisa, que oferece conteúdos produzidos pela 
Universidade de Harvard para aprendizado a distância.

a energisa mantém, ainda, um Programa de sucessão que visa identificar 
talentos  e desenvolver os colaboradores com potencial de liderança. 

Para orientar a sua atuação, a energisa revisou, em 2012, dois 
importantes elementos do seu compromisso empresarial: o Código 
de Ética e Conduta e os valores, tendo como objetivo a maior 
disseminação das práticas que cultiva e maior compartilhamento 
dos princípios fundamentais por todos que fazem parte da empresa, 
estabelecendo, assim, um guia para interação com clientes, colegas 
de trabalho e sociedade. a prática desses valores passa agora por um 
intenso processo de internalização com a realização de workshops para 
esclarecer a aplicação correta de cada um deles. 
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Programa Bússola em Campina Grande (à 
esq.) e em João Pessoa: momento em que o 
diretor-presidente apresenta os resultados 
da empresa e o rumo dos negócios para o 
próximo exercício

Até 2014, a Energisa Paraíba quer ser a melhor e mais rentável 
empresa de distribuição de energia em sua região de atuação. 
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tem seu número registrado na central e o atendente retorna a ligação 
na primeira oportunidade, em média no primeiro minuto seguinte – 
uma prática aprovada por 90% dos usuários.

visando estreitar o relacionamento com seus clientes de alta tensão 
(grupo a), técnicos da energisa visitam clientes com consumo 
significativo de energia para conhecer suas demandas e realizar 
vistorias técnicas, bem como os convida a conhecer a sede da empresa 
para consolidar a satisfação do cliente.
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Satisfação é a meta maior
Para atender seus 1,168 milhão de clientes, a energisa Paraíba dispõe 
de uma robusta rede de contatos com central telefônica própria, sem 
custo para o cliente, 24 horas por dia, sete dias por semana, homepage 
com agência de atendimento virtual, ouvidoria e e-mail para 
encaminhamento de sugestões, críticas e denúncias.

os canais de relacionamento e de divulgação de informações 
contemplam também a fatura de energia e folders distribuídos 
nas agências, pelas prestadoras de serviço, e nas unidades móveis 
do Programa de eficiência energética, com informações sobre 
desligamentos programados para obras de melhoria na rede de 
distribuição e orientações sobre uso consciente e seguro da energia.  

em 2011, a empresa concluiu o processo de abertura de agências físicas 
em todos os municípios de sua área de concessão. editou o Manual do 
Cliente, um guia de utilização do serviço, escrito em linguagem clara 
e acessível, que traz informações sobre direitos e deveres do cliente, 
infografia para  auxiliar a compreensão dos dados constantes na conta 
de consumo e dicas de economia e segurança. o manual está disponível 
nos pontos de atendimento e é entregue ao consumidor, junto com o 
contrato de adesão, sempre que uma nova ligação é realizada.

em 2012, a companhia inovou o cenário do setor elétrico ao implantar 
o ligo Já energisa, que oferece ao cliente a opção de não aguardar na 
linha pelo atendimento no Call Center. ao optar pelo serviço, o cliente 

pensando sempre no futuro
na energisa Paraíba, o Planejamento estratégico é corporativo, 
sistematizado e trianual, alinhado às demais empresas do grupo, com 
atualização no segundo semestre de cada exercício. ele visa incorporar 
ações e práticas necessárias às correções e melhorias que possam 
propiciar ganhos de qualidade aos serviços prestados de distribuição 
de energia elétrica na sua área de concessão.

o ponto de partida é a análise do cenário externo com a identificação 
das tendências e variáveis que possam interferir na dinâmica dos 
negócios do setor elétrico, o mercado de atuação e o ambiente interno 
de cada unidade de negócio, com a participação de consultores e 
especialistas.

Destaque-se que, a partir de 2007, o grupo energisa fez do 
desenvolvimento sustentável um dos seus 18 objetivos estratégicos, 
que abrangem cinco ambientes – resultado, Cliente/Mercado e 
sociedade, Processos internos, Pessoas, inovação e Melhoria Contínua.

a definição de metas utiliza como parâmetro o benchmarking apurado 
junto a entidades representativas e/ou diretamente com outras 
empresas. Para alcançar os resultados almejados, os projetos são 
acompanhados por um escritório de Projetos, bem como reuniões de 
avaliação regulares em três níveis: operacional, gerencial e corporativo. 

A agência física complementa os serviços de 
atendimento do call center, entre outros

As estratégias da empresa são disseminadas em 
reuniões de avaliação e trabalho
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Projetos de Eficiência Energética promovem a 
troca de geladeiras em comunidades carentes

A construção dos prédios da Energisa Paraíba respeita os 
critérios estabelecidos pelo Green Building Council Brasil. 

O compromisso com as gerações futuras
além do controle e acompanhamento dos aspectos e impactos 
ambientais gerados pelas suas atividades, em conformidade com as 
normas iso 14001 e oHsas 18001, a energisa Paraíba destaca-se em 
sua atuação de responsabilidade social com a construção de prédios 
ambientalmente sustentáveis. nos últimos três anos, ergueu três 
edificações que respeitam os critérios estabelecidos pelo Green Building 
Council Brasil, organização não-governamental que avalia os projetos 
de construção sustentável no País.

o primeiro foi o prédio do núcleo da regional oeste, em Patos, 
inaugurado em agosto de 2010, que conquistou a certificação 
leeD-nC (Leadership in Energy and Environmental Design - New 
Construction), na categoria prata. o certificado confirma que as 
técnicas e os materiais utilizados atendem às normas internacionais de 
iniciativas e operações sustentáveis na construção civil, tais como: uso 
eficiente da água, baixo consumo de energia e utilização de materiais 
ecologicamente corretos, técnicas de sombreamento, piso-grama em 
áreas externas para reduzir o uso do cimento e piso intertravado que 
evita a impermeabilização do terreno.

no Brasil, existem cerca de 40 prédios certificados com o leeD, mas o 
núcleo regional de Patos é o primeiro prédio sustentável da Paraíba e 
o mais interiorizado do Brasil. em agosto de 2011, foram inauguradas 
as novas instalações da unidade de Campina grande, erguida sob 
as mesmas condições e que está em processo de certificação. ainda 
em 2012, será inaugurada a unidade de guarabira, na qual foram 
observadas as mesmas premissas.

o Balcão de livros, projeto lançado em 2011/2012, tem como objetivo 
incentivar a leitura em toda a área de concessão, com 5 mil livros 
distribuídos em mais de 200 pontos de atendimento, disponíveis para 
empréstimo aos clientes da empresa. 

as comunidades carentes recebem uma atenção especial nos projetos 
de eficiência energética, que contemplam a troca de lâmpadas e 
geladeiras por equipamentos mais econômicos, além de acesso a 
palestras para conscientização sobre o uso eficiente e seguro da energia.

a energisa Paraíba mantém três espaços energia, em João Pessoa, 
Campina grande e sousa, voltados à educação, também no âmbito 
do programa de eficiência energética. em 2012, implantou o projeto 
Conta Cidadã, que troca lixo residencial por desconto na conta de luz, 
e ampliou o arte & energia na subestação, que promove práticas 
de eficiência energética com mensagens grafitadas nos muros das 
subestações da empresa.

na área cultural, a energisa Paraíba mantém espaços para a realização 
de eventos como a Usina Cultural, em João Pessoa, e os halls de 
exposições nos prédios da empresa na capital paraibana, em Campina 
grande e em Patos. Um destaque a ser registrado é o Cineport - 
festival de Cinema dos Países de língua Portuguesa, realizado em 
João Pessoa, de dois em dois anos, sob a promoção e patrocínio da 
fundação Cultural ormeo Junqueira Botelho, mantida pela energisa. 
na sua quinta edição, em 2011, exibiu mais de 180 filmes, além de 
lançamentos de livros, exposições, palestras e oficinas.
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Cursos de capacitação e treinamentos práticos disseminam o 
conhecimento e promovem habilidades específicas
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inovando com prudência
o grupo energisa adota uma política capaz de criar, desenvolver e 
implantar sistemas de informação próprios para os processos principais e 
de apoio às Unidades. o foco está na integração de dados e processos e, 
principalmente, em refletir a forma de atuar e explicitar a inteligência e o 
conhecimento da empresa nos seus sistemas. essa política propicia bases 
integradas que oferecem o conhecimento a tempo e de forma que atenda 
às especificidades do negócio, com ganhos de desempenho, velocidade, 
flexibilidade e redução de custos. 

a segurança das informações é garantida por técnicas específicas e 
procedimentos de gerenciamento para autorizar os acessos e controlar 
o fluxo de dados nas redes. 
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S a energia maior da energisa

Desde o ingresso na organização, os colaboradores são conscientizados 
sobre a importância da contribuição de todos para o melhor 
desempenho da energisa, destacando-se o conhecimento dos valores e 
esclarecimentos sobre o Código de Ética e Conduta. 

o estímulo à resposta rápida e o aprendizado organizacional são 
proporcionados pela troca de experiências e informações das equipes 
de trabalho. também é incentivada a iniciativa/criatividade/inovação 
junto aos colaboradores, de forma individual e em grupo, através da 
implantação das ideias identificadas no Programa de incentivos (Pin), 
no Programa de Melhores Práticas corporativas e nos grupos de trabalho 
formados para resolver problemas da organização. 

a seleção interna é reconhecidamente a prática mais bem-sucedida da 
gestão de Pessoas na energisa, com aproveitamento de 72% das vagas 
ofertadas por colaboradores.

Quando recorre à seleção externa, a energisa Paraíba prioriza o programa 
trainee, corporativo a partir de 2010, cujos diferenciais são o Job 
Rotation (visita às diversas áreas de empresa e unidades do grupo) e o 
acompanhamento de Coaching, durante o processo de aprendizado. 

o processo de avaliação de Desempenho por Competências é o 
principal fundamento do sistema integrado de gestão de Pessoas da 
energisa e mede o grau de contribuição de cada profissional no alcance 
dos objetivos da organização. a avaliação de Desempenho também 
auxilia na identificação de talentos e potencialidades, no planejamento 

das ações de capacitação e desenvolvimento e na definição de ações 
para melhorar desempenhos e identificar os meios necessários ao 
autodesenvolvimento, além de servir de ferramenta para promover e 
movimentar pessoal (seleção interna), e para o programa de sucessão.

os treinamentos são parte integrante da rotina dos colaboradores da 
energisa Paraíba. Para aumentar o acesso, em 2009, foi criado o núcleo 
de educação a Distância (neaD), sistema tecnológico de comunicação 
de massa que substitui a interação pessoal em sala de aula e otimiza o 
tempo, reduz os custos e proporciona maior abrangência na capacitação. 
a retenção de talentos ocorre por meio das práticas de remuneração 
e reconhecimento, pela capacitação dos atuais e futuros lideres e pelo 
Programa de sucessão.

A gestão de pessoas na Energisa baseia-se no tripé: meritocracia, 
valorização dos colaboradores e formação de líderes.

Colaboradores na Semana da Saúde



Apresentação anual dos 
resultados aos colaboradores 
da Energisa Paraíba
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S as ferramentas para o bom desempenho
as necessidades dos clientes têm importância fundamental na 
definição dos requisitos de produtos e processos principais e de apoio 
da energisa Paraíba. os novos produtos são desenvolvidos a partir do 
levantamento dessas necessidades, sob gerenciamento e coordenação 
de uma área corporativa, visando otimizar o aproveitamento dos 
recursos e a maior integração das áreas e unidades. a empresa possui 
um programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que, em parceria 
com entidades de pesquisa, desenvolve as ideias, transformando-as 
em produtos finais ou em melhorias de processos. 

Para garantir o atendimento aos requisitos dos processos, é realizado 
o Contrato de gestão, para que os gerentes possam, formalmente, 
apresentar suas metas, principais desafios e interfuncionalidades, 
estabelecendo, assim, uma forma de autogerenciamento do 
desempenho.

a energisa também busca o desenvolvimento da sua cadeia de 
suprimentos, fixando pré-requisitos para o cadastramento de 
fornecedores, tais como não admitir o trabalho infantil, o trabalho 
forçado e a discriminação racial ou social, bem como exigências 
pertinentes à preservação do meio ambiente e segurança do trabalho.
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OS O sucesso quantificado
a energisa, na sua trajetória pela busca da excelência, vem alcançando 
expressivos resultados, permitindo-lhe, em 2011, um lucro líquido de 
r$122,9 milhões e um eBitDa de r$ 237,5 milhões. 

na área operacional, os resultados expressam a gestão empreendida, 
com significativos avanços até agosto de 2012 : as Perdas totais de 
energia de 12,92%; o DeC (Duração equivalente da interrupção de 
energia elétrica) de 19,05 horas; o feC (frequência equivalente de 
interrupção de energia elétrica) de 10,9; e o tMa (tempo Médio de 
atendimento) de 228 minutos. 

os efeitos também se fizeram evidentes na percepção dos clientes e 
colaboradores, conforme registrado nas últimas pesquisas – a Pesquisa 
de Clima, realizada em 2011, registrou que 87% dos colaboradores estão 
satisfeitos com a empresa e a Pesquisa da abradee (associação Brasileira 
das Distribuidoras de energia elétrica), de 2012, junto aos clientes, 
registrou um isQP (Índice de satisfação da Qualidade Percebida) de 
78,81, indicadores acima da média das empresas do setor.

Por tudo isso, a energisa Paraíba vem sendo reconhecida, tendo 
conquistado, em 2012, o título inédito de Premiada do PnQ, o que 
faz da empresa uma referência como modelo de gestão e confirma a 
trajetória de melhoria contínua dos seus processos organizacionais e a 
busca incessante por melhores resultados.

Pesquisa de Clima, realizada em 2011, registrou que 87% dos 

colaboradores estão satisfeitos com a empresa.

ressalte-se, em resultados, a cultura de excelência implantada e 
consolidada na empresa, com lideranças inspiradoras, gerências 
alinhadas e colaboradores compromissados, todos voltados para 
a satisfação plena dos clientes e a consecução dos objetivos 
estratégicos da organização, uma empresa em que luz, imaginação e 
realização são uma evidência incontestável. 

Serviço de manutenção

Frota da Energisa
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Nome da empresa:

Suspensys Sistemas Automotivos ltda.
Endereço:

Av. Abramo randon, 1262,  Bairro 
interlagos, Caxias do Sul (rS)

Site:
www.suspensys.com

Data de fundação:

1997
Capital:

Nacional
País de origem:

Brasil
Setor de atuação:

Manufatura/Metalurgia no ramo 
Automotivo-Autopeças

Principal executivo:

Alexandre Gazzi, diretor-executivo da 
Suspensys

Composição societária:

50% randon S.A. implementos e 
participações e 50% Meritor inc.

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Joint Venture - Sociedade limitada

Número de unidades/filiais 
por Estado:

Unidade única em Caxias do Sul (rS)
Faturamento em 2011:

r$ 1.155 milhão (receita líquida total)
Total da força de trabalho:

1.638 colaboradores
Histórico da premiaçãoPNQ:

finalista pNQ 2011 e premiada pNQ 2012
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erino Tonon 
Diretor vice-presidente de Operações 
das Empresas Randon
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No ano em que completa 15 anos de atividade, a Suspensys, 

líder no segmento de sistemas de suspensões e componentes 

para as montadoras de caminhões, ônibus e implementos 

rodoviários, alcança o pódio como Premiada no PNQ 2012.  

Excelência no setor 
automotivo

para Erino Tonon, diretor vice-presidente de Operações das empresas 
randon, o aperfeiçoamento contínuo dos processos de gestão contribuiu 
para o excelente desempenho da organização. Mas, segundo o executivo, 
dois critérios tiveram maior peso: pessoas e Sociedade. “A empresa que 
deu origem ao Grupo randon, da qual a Suspensys faz parte, nasceu no 
interior do Brasil e enfrentou todas as adversidades comuns a um país até 
pouco tempo considerado subdesenvolvido. O empenho e a confiança dos 
colaboradores nos ajudaram a erguer a empresa”, salientou. 

O Critério Sociedade também remete às origens de Caxias do Sul, 
formada por imigrantes italianos e portugueses da ilha dos Açores, que se 
instalaram na região e criaram fortes laços comunitários. Os investimentos 
em pessoas, com a oferta de 100 horas/ano de treinamento e o espírito 
comunitário da organização, que se destacou com o prêmio MAN Supply 
Awards em responsabilidade Social, explicam sua escalada.

Vista aérea da fábrica da 
Suspensys, em Caxias do Sul (RS)
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O MeG impactou positivamente 
os resultados da empresa, que 
apresentou crescimento médio 
de 22% nos últimos cinco anos 
e um investimento de 2,5% do 
faturamento em p&d. fruto disso 
é que temos o melhor campo de 
provas de toda a indústria.

principais reconhecimentos
Melhor empresa do setor de Autoindústria na 38ª edição do anuário  �

Melhores e Maiores da editora Abril (2009, 2011 e 2012)
MAN Supply Awards  � em responsabilidade Social
MAN Supply Awards  � em Competência no desenvolvimento do produto
Conquista do Troféu diamante no pQrS (maior prêmio regional em  �

gestão)
100 Melhores empresas para se Trabalhar do GpTW da  � Revista Época 
(2011 e 2012)
finalista no pNQ 2011 e premiada no pNQ 2012 �

Alguns indicadores
pesquisa de satisfação de clientes          94% �

Índice de Clima Organizacional              + de 82% �

Aproveitamento de talentos internos      + de 89% �

Melhorias implementadas/novas ideias    2.760 �
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Ação clara e firme  
em 2002, a Suspensys consolidou sua estrutura de governança com a celebração do contrato de joint venture entre 
a randon S/a e a Meritor Heavy Vehicle Systems LLC. o controle dos atos e as decisões da gestão são analisados e 
comunicados aos acionistas nas reuniões de Desempenho (mensais) e reuniões de Conselho (semestrais).

a busca da excelência é disseminada de forma contínua por meio da Casa Suspensys, e os valores e diretrizes 
organizacionais, incluindo a Política do SGS (Sistema de Gestão Suspensys), são divulgados em todos os 
níveis da organização, atendendo aos requisitos da iSo/tS-16949, iSo 14001, oHSaS 18001. Desde 2008, 
a empresa utiliza uma metodologia estruturada de gestão de riscos dentro do Processo do Planejamento 
estratégico (Pe), de forma a assegurar rapidez na definição das ações. a liderança, estruturada com base 
nas diretrizes corporativas estabelecidas nas reuniões do conselho e nas reuniões de desempenho, é focada 
no negócio, Missão, visão, princípios e política de gestão da empresa, tendo como filosofia o trabalho em 
equipe. a formação e a atualização das lideranças são regidas pelo Perfil do líder randon, com um plano 
de educação e desenvolvimento. em 2006, foi implantado o Programa Sucessão de Gestores que identifica, 
desenvolve e prepara líderes potenciais para cargos de coordenação, gerência e direção, e estímulo à 
participação de todos os colaboradores. Desde a implantação foram contabilizados 958 inscritos, sendo 
que 100 estão no banco de potenciais gestores. Destes, 70 estão cotados para o cargo de coordenação; 20 
para a gerência e 10 para a direção. Com isso, 79% dos cargos foram preenchidos internamente, com a 
promoção de 71 pessoas a cargo de coordenação; 22 a gerência e 3 para cargos de direção. o sistema de 
aprendizado está estruturado de maneira formal e contempla a avaliação global das práticas de gestão 
e dos padrões de trabalho utilizados. a gestão da inovação é desenvolvida pelo comitê de tecnologia a 
partir de um sistema integrado e informatizado que contribui para o crescimento sustentado do negócio. 

lid
er

AN
çA

o processo de benchmarking 
de práticas de gestão é 
formado por um conjunto de 
práticas, compartilhadas com 
organizações de referência, 
de porte similar. a gestão de 
informações comparativas tem 
como propósito aferir e melhorar 
o desempenho estratégico e 
auxiliar na definição de metas, 
sendo que os padrões de 
trabalho são estabelecidos e 
validados com a alta Gestão. 
a avaliação de desempenho é 
realizada em vários níveis e de 
forma estruturada durante a 
reunião de Conselho, reunião 
do Desempenho Mensal e 
reunião do Sistema de Gestão 
Certificado (SGS).

Os principais desafios e as estratégias de médio e longo prazos da 
Suspensys foram definidos no Planejamento Estratégico 2011/2015.

Perfil 
A Suspensys Sistemas Automotivos foi criada em 1997, mas suas raízes históricas reportam 
há mais de meio século, tendo surgido como setor fabril da randon implementos e 
participações, em Caxias do Sul (rS). em 2002, a organização se associou à americana 
Meritor com o objetivo de se tornar líder no desenvolvimento e produção de eixos e 
suspensões para veículos comerciais. 
posicionando-se entre os maiores fabricantes de eixos, suspensões e componentes 
aplicados em caminhões, ônibus e semirreboques, a empresa atua em toda a América do 
Sul e em diversos países do mundo, por meio dos sócios, oferecendo produtos de qualidade 
a preço competitivo. Os processos do Sistema de Gestão Suspensys (SGS) são certificados 
pelas Normas iSO/TS16949, OHSAS 18001 e iSO 14001.
desde a sua fundação, a empresa preocupou-se com a excelência, pois o seu produto é um 
item de segurança. esse fator e os exigentes padrões estabelecidos pelos clientes têm sido 
um constante desafio para a melhoria e o aprendizado organizacional. A empresa investe 
em tecnologia para a fabricação e o desenvolvimento de produtos, bem como para a 
melhoria da gestão. para isso, realiza acordos de transferência de tecnologia com empresas 
de ponta e implementa sistemas e práticas de gestão alinhadas à sua Visão.



67 dezembro _2012

desejo de ser reconhecida pelo mercado 
o processo de Planejamento estratégico (Pe) tem como alicerces o 
negócio, a Missão, a visão e os princípios da organização. o ciclo do Pe 
contempla etapas compartilhadas e a revisão dos resultados no meio 
do ano (rePoa - reprojeção de resultados). a holding criou comitês 
para facilitar o exercício de suas atividades e a definição de estratégias 
e diretrizes. Durante o Fórum de Cenários do Pe, os comitês de rH, 
Qualidade, Marketing, logística, Pe e Finanças, Suprimentos, tecnologia, 
tecnologia da informação, Manufatura e Sustentabilidade apresentam 
dados e opiniões. o conjunto dessas informações possibilita a formulação 
do plano de vendas, de estratégias, projeção da participação de mercado, 
indicadores, entre outros. Com base nesses dados, a direção avalia e 
atualiza, se necessário, as diretrizes organizacionais e dá início à revisão 
do Mapa estratégico, considerando as quatro perspectivas: financeira, 
mercado, processos internos e crescimento/aprendizado. Desde 2003, a 
Suspensys utiliza indicadores para medir o desempenho da organização, 
suas estratégias e processos. a definição dos indicadores é realizada pela 
alta Gestão e a Gestão, e as metas definidas para o curto e longo prazo 
(de 1 a 3 anos), pelo gerente, com validação da alta gestão. a formulação 
das metas leva em consideração a análise de cenários, o desempenho 
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A Suspensys investe em novas tecnologias na 
fabricação e desenvolvimento de produtos

histórico, o impacto nos objetivos, referenciais comparativos pertinentes 
e as diretrizes da holding, tendo como base os requisitos dos acionistas, 
além de outras Pi’s e estratégias da Diretoria.

as metas são validadas na reunião de Desempenho Mensal pela alta 
Gestão, e revistas por ela na revisão do Pe. Com o objetivo de priorizar 
alguns projetos, os mesmos foram divididos em: Projetos estratégicos 
e iniciativas estratégicas, ambos detalhados por meio da ferramenta 
Project Charter que contempla escopo, objetivos, produto, stakeholders, 
papéis e responsabilidades e Work Breakdown Structure (WBS), 
que contempla riscos, cronograma, recursos necessários, objetivos e 
indicadores estratégicos impactados pelo projeto e equipe. Por meio da 
ferramenta Gestão do Planejamento estratégico é possível ver claramente 
as estratégias, objetivos, projetos, planos de ação, indicadores, metas e 
resultados, permitindo a classificação e integração dos indicadores.  
o monitoramento e a análise da evolução de desempenho são discutidos 
nas reuniões de resultados e reuniões com as sócias. o desempenho 
global da Suspensys também é analisado na reunião de desempenho 
mensal e, semestralmente, na reunião de Conselho.



68 classe_mundial

Parceria, confiança e qualidade definem a percepção dos 
clientes em relação  à Suspensys. 

Agilidade, fator essencial no 
bom atendimento aos clientes

Cl
ie

NT
eS razão de existir da empresa

a Suspensys segmenta seu mercado de atuação em veículos 
comerciais, caminhões, ônibus e semirreboques. a área de Marketing 
é responsável pela criação e atualização do sistema de inteligência de 
Mercado Suspensys (iMS), com o propósito de instituir um processo 
sistemático de armazenamento e disseminação de informações 
relacionadas aos segmentos de atuação.

o iMS coleta, registra, analisa e divulga informações úteis que possam 
gerar vantagem competitiva para a empresa e dar suporte à tomada de 
decisões. o sistema é alimentado eletronicamente com informações do 
monitoramento da concorrência, cálculo da participação de mercado, 
mapeamento de oportunidades no segmento de veículos comerciais, 
dados estatísticos de caminhões e semirreboques, concorrência, entre 
outras. o processo de definição do cliente-alvo e o posicionamento da 

Suspensys estão relacionados ao negócio e à Missão da empresa. as 
necessidades são identificadas por segmento, em função do grau de 
exigência e expectativa, considerando tecnologia, qualidade, custo, 
desempenho do produto e prazo de entrega. 

Para os segmentos de montadoras de caminhões e ônibus, e 
de reboques e semirreboques, existem documentos específicos 
chamados de requisitos do cliente, com a definição das necessidades 
e expectativas de cada um. a análise e compreensão das necessidades 
e expectativas são debatidas nos fóruns, nos quais se discutem 
tendências de volume de mercado, novos produtos e produtos 
substitutos e novas legislações. Com o objetivo de divulgar a imagem, 
a marca e os produtos, a organização utiliza ações de comunicação, 
a fim de promover a aproximação entre os diversos públicos. além 
da área de Marketing, são envolvidos na comunicação os setores de 
engenharia, Qualidade, logística e de Manutenção, contribuindo 
com informações para as campanhas e ações. a Suspensys avalia a 
imagem da organização por meio da pesquisa de satisfação, efetuada 
anualmente junto aos clientes dos quatro mercados de atuação. em 
2011, 94% dos clientes se declararam satisfeitos com a imagem da 
Suspensys, atribuindo à empresa palavras como “parceria”, “confiança” 
e “qualidade”. os canais de relacionamento visam à interação e ao 
estreitamento das relações, com facilidade de acesso e agilidade nas 
respostas ao cliente. informações referentes ao uso e manutenção dos 
produtos são disponibilizadas por meio de manuais detalhados para o 
melhor uso e desempenho dos produtos. em 2011, foi feita revisão na 
metodologia de tratamento das reclamações e, como resultado, houve 
a unificação do relatório de reclamações do Produto com o relatório 
de ação Corretiva, garantindo mais agilidade ao processo. 

No ano passado, foi implantado o painel de gestão de garantia ou 
reclamações do cliente, com uma tabela de indicadores. a aquisição 
do software auxilia na projeção de falhas futuras com base no histórico 
de falhas de um determinado componente. o Boletim de Garantias, 
ferramenta utilizada para monitorar todas as ocorrências de garantias 
recebidas, também deu agilidade ao processo. 
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Programas promovem a inclusão 
e a transformação social 
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e Atuação responsável
atenta à sua sustentabilidade e à do planeta, a empresa desenvolve 
ações de responsabilidade socioambiental e detém certificações nas 
normas iSo 14001 e oHSaS 18001, realizando o levantamento de 
aspectos ambientais, perigos e riscos ocupacionais referentes a processos, 
serviços e atividades, com respectivas ações de mitigação e controle de 
impactos. Na área de segurança e saúde, o reconhecimento e avaliação 
dos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes 
visam preservar a integridade física e a saúde de seus colaboradores 
por meio de medidas que eliminem e reduzam os agravos potenciais, 
investindo em treinamentos e procedimentos para casos de urgência. 
as informações relativas ao meio ambiente e à saúde e segurança 
estão armazenadas em bancos de dados específicos, e são atualizados 
periodicamente. o trabalho realizado na área de Meio ambiente resultou 
na inexistência de passivos ambientais, e na área da segurança e saúde, 
na queda considerável de acidentes, refletindo-se na redução de 19% 
do Fator Previdenciário acidentário (FaP). em conjunto com as demais 
empresas do Grupo, a Suspensys promove anualmente a Semana do 
Meio ambiente, envolvendo funcionários e a sociedade em ações de 
educação ambiental. Na última edição, foi lançado mais um ciclo do 
projeto Pense verde com uma campanha realizada com crianças da rede 
municipal de ensino. a empresa também previne e monitora aspectos e 
impactos que denotem emissão de ruídos ou falhas em equipamentos. 
e prioriza ações com vistas ao desenvolvimento sustentável, com o 
estabelecimento de objetivos e metas ambientais para conservação dos 
recursos não-renováveis, preservação de ecossistemas e minimização 
do uso de recursos renováveis. as ações são monitoradas pelo Comitê 
de Sustentabilidade. em relação à questão social, a empresa desenvolve, 

por meio do instituto elisabetha randon, projetos e programas de 
educação e cultura, que promovem a inclusão e a transformação social. 
São eles: Florescer, Qualificar, etapa de Formação Básica, Ser voluntário e 
vida Sempre, e de Segurança no trânsito. Para melhor identificar, avaliar 
e selecionar os projetos culturais e esportivos a serem apoiados e/ou 
patrocinados, foi criado um portal de patrocínios, onde estão descritos 
todos os critérios e requisitos a serem atendidos pelo projeto. a escolha 
pauta-se por parâmetros como: valor a ser investido, número de pessoas 
beneficiadas, abrangência geográfica e retorno social. os indicadores e 
resultados são divulgados no relatório de Sustentabilidade, seguindo os 
padrões internacionais do Gri (Global Reporting Iniciative).
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as informações são divididas em estratégicas e operacionais. as 
estratégicas dizem respeito às diretrizes dos sócios/acionistas, com 
a definição de objetivos, estratégias e ações voltadas ao negócio. as 
operacionais dizem respeito à rotina de trabalho, processo produtivo e 
de apoio. o sistema de informação da empresa atende aos padrões de 
segurança da informação baseados nas normas iSo 27001, iSo 27002 
e Common Criteria/iSo 15408, disponíveis na intranet e no manual 
de desenvolvimento e aquisição de softwares. as políticas de ti são 
corporativas (para todas as empresas randon), e visam garantir a 
segurança das informações. 

Desde 2008, os ativos intangíveis passaram a ser revisados de forma 
estruturada pela alta Gestão, tendo suas diretrizes de desenvolvimento 
estabelecidas no Pe e por meio da avaliação das percepções das 

partes interessadas, em diversos fóruns formais e/ou informais. a 
participação dos colaboradores em fóruns de tecnologia e em workshops 
é considerada como meio para atualização do domínio tecnológico 
e do conhecimento, e contribuem para o desenvolvimento de novas 
tecnologias, processos e produtos. 

outra forma de atualização é a participação nas reuniões dos 
comitês, abertos à proposição de novas ideias, sugestões e resolução 
de problemas, num ambiente de coleguismo que independe de 
cargos e funções. o compartilhamento do conhecimento é feito, 
principalmente, por meio dos veículos de comunicação interna. Para 
atrair e reter seus profissionais, a empresa mantém programas de 
desenvolvimento como o Crescer, Fábrica de líderes, Sucessão de 
Gestores e valorização de Desempenho.

Medidas de controle garantem a preservação do meio 
ambiente e a sustentabilidade do negócio. 
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S Valorizar para crescer
o sistema de trabalho da organização é composto por quatro níveis 
hierárquicos, proporcionando a agilidade na comunicação, a tomada 
de decisões e sua implementação. a divisão de trabalho ocorre em 
times, privilegiando a flexibilidade e a autonomia dos colaboradores, 
auxiliando na comunicação entre as áreas e na cooperação e aprendizado, 
garantindo respostas rápidas às necessidades dos clientes, com 
criatividade, inovação e iniciativa. a cooperação entre as diversas equipes 
se dá por meio de instrumentos como Método de análise e Solução 
de Problemas (Kaizens), reunião de times, programa 5S, programa de 
Melhorias voluntárias e raCs. a constituição dos cargos está expressa 
no documento Perfil de Cargo, com responsabilidades, competências 
técnicas e comportamentais, conhecimentos básicos e complementares, 
formação e vivência.

a criação de novos cargos/funções decorre, entre outros, de 
definições estratégicas e mudanças nos processos da organização, 
e o preenchimento das vagas é feito, preferencialmente, por meio 
de processo interno. Na impossibilidade, a vaga é aberta ao público 
externo. em ambos os casos, a organização utiliza critérios de igualdade 
e justiça, avaliando o desempenho e os pré-requisitos dos candidatos 
conforme o cargo. o programa aqui você Pode Crescer estimula o 
desenvolvimento dos funcionários. a Suspensys, em conjunto com 
as empresas randon, desenvolve o programa de inclusão de pessoas 
com deficiências (PCD), possibilitando inserção e acolhimento no 
ambiente de trabalho. o Programa incluir dissemina na cultura 
organizacional a igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade. 
a iniciativa conta com a parceria de entidades para o recrutamento 
de PCD, mapeamento e adaptação ergonômica de postos de trabalho 
e adequações na estrutura física para facilitar a acessibilidade, além 
de treinamento de funcionários na linguagem de sinais (libras). a 
organização também conta com um programa de integração de novos 
funcionários, com conteúdo preparatório para o exercício da função. a 
avaliação de desempenho dos colaboradores é feita de forma individual 
e coletiva, e todos recebem feedback  e orientação a partir do plano 
de desenvolvimento profissional. a empresa conta com um Programa 
de Participação dos resultados, calculado com base no percentual 
definido para cada nível de gestão sobre o lucro líquido da organização. 
a Suspensys acredita que as pessoas, seu trabalho e seus esforços 
fazem diferença nos resultados da organização. Por isso, investe em 

treinamentos anuais, sendo que as necessidades são identificadas por 
meio do levantamento de Necessidade de treinamento (lNt). alinhado 
ao Pe e aos processos operacionais, o lNt dá origem ao plano de 
treinamento, de responsabilidade do rH. entre eles, o programa Crescer 
é voltado ao desenvolvimento intelectual, técnico e comportamental 
dos funcionários. Dos benefícios do programa consta o reembolso de até 
40% nos cursos de graduação, pós-graduação e idiomas, para funções 
que exijam o conhecimento de línguas. Há ainda o aqui você Pode 
Crescer (avPC), Sucessão de Gestores, avaliação de Desempenho e Plano 
de Desenvolvimento individual. Já o programa Novos Caminhos visa 
preparar a força de trabalho para o desligamento por aposentadoria.  
a organização ainda mantém o programa de visita de familiares, palestras 
sobre orçamento familiar e campanhas educativas para a qualidade 
de vida, manutenção da saúde e combate ao uso de drogas e álcool. 
Pesquisas de clima organizacional são realizadas anualmente e visam 
checar, entre outras, as relações do trabalho, fatores motivacionais, 
imagem da organização e condições de trabalho. adicionalmente, é 
realizada a pesquisa de serviços e benefícios para mensurar o nível de 
satisfação em relação aos serviços de alimentação, transporte, plano de 
saúde, cooperativa de crédito, assistência Jurídica, auxílio educação e 
serviços de saúde e odontologia. 

Cooperação entre equipes é 
amplamente incentivada

Colaboradores motivados demonstram o espírito agregador 
e de parceria que contagia a empresa e se reflete em toda a 
cadeia de valor.
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os processos da organização são estruturados e tiveram início com a 
implementação do sistema da qualidade, com base na Norma iSo/
tS-16949 e certificações iSo 14001 e oHSaS 18001. a empresa 
introduziu o Modelo tartaruga (Turtle) recomendado pelo iatF 
(International Automotive Task Force), que consiste no mapeamento 
minucioso de todo o processo, incluindo objetivo e requisitos de 
desempenho. tanto o desenvolvimento de produto quanto o de projeto 
são realizados, na maioria das vezes, simultaneamente. Desde 2006, 
a empresa utiliza o Planejamento das etapas de Desenvolvimento 
(PeD), que se baseia no Planejamento avançado da Qualidade do 
Produto (aPQP) e serve como um gerenciador de projetos para a 
organização. Para cada PeD aberto, é definida a equipe multifuncional 
e o líder, que verifica quais etapas são necessárias, executa as ações, 
controla os prazos e a validade das informações em cada etapa. 
todos os requisitos estabelecidos são documentados e controlados 
pela área de Sistemas da Qualidade. Para garantir a execução dos 
padrões estabelecidos, a Suspensys realiza auditorias internas e 
externas, avaliações de processo, análises críticas, CeP, entre outros. 
os resultados dos processos são gerenciados por meio de indicadores, 
em reuniões mensais. Uma das ferramentas utilizadas para analisar 
e melhorar os processos é a Kaizen com a sugestão, em 2011, de 200 
melhorias, 150 das quais implementadas. o programa de Melhorias 
voluntárias também contribui para o aperfeiçoamento dos processos. 
o Sistema de Produção Suspensys (SPS) é uma inovação do modelo 
de gestão de produção e está baseado em três conceitos: produção 
enxuta, teoria das restrições e sistema toyota de produção. Para a 
organização, a perpetuação do negócio depende da parceria com seus 
fornecedores. Por isso, conta com o Programa de análise de valor e 
Melhoria Contínua, que identifica e implementa melhorias na cadeia de 
fornecimento. em 2010, a empresa deu início ao projeto otimizar, a fim 
de alcançar maior competitividade nos negócios e permitir o contínuo 
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a Suspensys tem alcançando excelentes resultados, com um crescimento médio de 22% nos últimos cinco 
anos. a receita líquida em 2011 girou em torno de 15% em relação ao ano anterior. o índice de satisfação dos 
clientes evoluiu de 73%, em 2007, para 94% em 2011. Na perspectiva dos Processos internos, os últimos 
três anos registraram melhorias significativas nos indicadores ambientais, como o consumo de GlP de 0,089 
para 0,081 kg/Ht; de óleo, de 0,87 para 0,58 l/funcionário, e o de água, de 0,57 para 0,52 litros/funcionário. o 
processo de manufatura vem aumentado sua eficiência em torno de 1% ao ano e os indicadores de melhorias 
sugeridas pelos funcionários estão em torno de 80%. Na perspectiva de Crescimento e aprendizado, a 
Suspensys atingiu 98 horas de treinamento por funcionário, 40% a mais em relação aos anos anteriores. e o 
aproveitamento interno das pessoas no programa de recrutamento preencheu 83% das vagas.

Mapeamento minucioso contribui para 
o aperfeiçoamento dos processos

crescimento no mercado por meio da redução de custos de materiais e de 
matérias-primas. em relação à gestão financeira, os principais requisitos 
são determinados pela legislação brasileira e pela parte interessada 
(acionista). Cabe à Controladoria fazer essa gestão, conforme uma 
empresa eficiente e competitiva. Para dar sustentação às estratégias, 
projetos e planos de ação, a empresa conta com a ferramenta de 
projeção de resultados, que contempla o plano de vendas, investimentos 
e orçamento matricial (plano de despesas). os projetos e iniciativas 
estratégicas, que dão suporte aos objetivos e estratégias definidas no Pe, 
têm seus recursos financeiros garantidos na projeção de resultados por 
meio do Plano Diretor e do orçamento Matricial.

Foco na redução de custos de materiais e na excelência operacional 
permite atingir maior competitividade e contínuo crescimento. 
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Nome da empresa:

Volvo do Brasil Veículos ltda.
Endereço:

Av. Juscelino Kubitscheck, 2600 
-  Curitiba (pr)

Site:
www.volvo.com.br 

Data de fundação:

Outubro de 1977
País de origem:

Suécia
Capital:

Sueco
Setor de atuação:

Automotivo
Principal executivo:

roger Alm, presidente da Volvo do Brasil

Composição acionária:

99,99 Volvo Holding Sverige AB

Porte:

Grande
Forma de atuação:

Capital fechado
Faturamento em 2011:

r$ 7,1 bilhões
Total da força de trabalho:

3.452 funcionários em dezembro de 
2011 (em Curitiba)

Número de Fornecedores:

Cerca de 700 fornecedores de material 
produtivo

Histórico da premiação 
FNQ: 

Destaque Critério processos no pNQ 
2008, premiada no pNQ 2009 e 2012
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Carlos morassutti
Vice-presidente de RH e Assuntos 
Corporativos da Volvo do Brasil
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Ao conquistar o PNQ pela segunda vez, a Volvo do Brasil 

consolida seu compromisso com a qualidade da gestão 

e mostra como uma empresa Classe Mundial consegue 

colher resultados cada vez mais expressivos. 

Trânsito livre
para o futuro

A Volvo do Brasil (VdB) faz parte do Grupo Volvo, presente em 
190 países ao redor do mundo e reconhecido como um dos 
líderes globais na fabricação de veículos comerciais e soluções 
para o transporte.

Desde 2003, quando decidiu adotar os Critérios da fundação 
Nacional da Qualidade (fNQ) como parâmetro para traçar 
sua estratégias de gestão, a VdB percebeu o potencial 
proporcionado pelo meG. “Os resultados desse trabalho 
refletem-se em toda a organização e nos garantem um 
crescimento sustentável para o presente e para o futuro”, 
afirma Roger Alm, presidente da Volvo do Brasil.

premiada pela segunda vez, a subsidiária brasileira tornou-se 
referência para as demais unidades do Grupo, ganhando 
visibilidade e colecionando bons indicadores. “isso gera 
mais investimento, suporte para nossos projetos e condições 
para alcançar resultados ainda melhores, que garantem 
o crescimento sustentado por mais um longo período”, 
complementa Carlos Morassutti, vice-presidente de rH e 
Assuntos Corporativos da empresa. 

esse ciclo virtuoso, somado aos valores já consolidados da 
marca, como aprimoramento contínuo, inovações tecnológicas 
e esforços constantes para aumentar a segurança e reduzir o 
impacto ambiental de seus produtos, fazem da Volvo uma marca 
cada vez mais promissora. Agora, o grande desafio é manter viva 
na organização a já conquistada cultura da excelência. 
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A trajetória da excelência 
é um caminho sem volta e 
estamos empenhados em 
galgar patamares cada vez 
mais altos.

Inovação, segurança e 
aprimoramento contínuo são 
valores consolidados  na Volvo
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A Volvo chegou ao Brasil ainda na década de 1930, quando começaram a circular pelo 
país os primeiros caminhões e ônibus da marca. mas foi em 1977, com a instalação de sua 
fábrica em Curitiba (pr), que criou raízes no Brasil. Com origem na Suécia, a organização 
foi fundada em 1927, por Assar Gabrielsson e Gustaff Larson. Hoje, as operações da 
empresa estão presentes nos cinco continentes, ocupando lugar de destaque no mercado 
de 190 países. São mais de 100 mil funcionários distribuídos em suas unidades industriais 
localizadas em 20 países da América do Norte, América do Sul, europa e Ásia. No Brasil, o 
Grupo possui fábricas em Curitiba (pr) e pederneiras (Sp).

A Volvo sempre participou ativamente da vida social e econômica do Brasil. A construção 
de sua fábrica, por exemplo, já previa cuidados com o meio ambiente. foi pioneira em 
iniciativas como a jornada de 40 horas semanais e a participação dos empregados nos lucros 
da empresa. Na fábrica, a implementação de equipes Autogerenciáveis (eAGs) instituiu a 
corresponsabilidade pelo sucesso da companhia, em que os empregados têm liberdades e 
responsabilidades na direção de seu trabalho. Tudo isso fez com que a Volvo passasse a figurar 
seguidamente na seleta lista das melhores empresas para se Trabalhar no Brasil, do guia da 
revista Você S.A., tendo sido considerada a melhor desse ranking em 2008 e 2011.

O compromisso com a qualidade ultrapassa os produtos e a produção, estendendo-se 
para as relações da empresa e das pessoas com todos os seus públicos. São inúmeros os 
prêmios conquistados. em 2011, foi a grande vencedora nacional do 14º prêmio Sesi de 
Qualidade de Vida no Trabalho, na categoria Grandes empresas, no tema Ambiente de 
Trabalho Seguro e Saudável, e a segunda colocada, no tema educação e Desenvolvimento, 
com a prática Aprendiz industrial – pessoas com Deficiência, em meio a 1.476 empresas 
concorrentes de todo o país. em publicações especializadas, a Volvo também tem ocupado 
lugar de destaque. em 2012, a companhia conquistou pela terceira vez consecutiva o 
prêmio lótus, o mais antigo na área de transporte comercial, com o caminhão Volvo fH440 
6x2, o veículo pesado mais vendido do ano. A Volvo também foi reconhecida como a marca 
do Ano em caminhões pesados, com 14.063 veículos licenciados.

A preocupação com segurança não ficou restrita aos produtos. O programa Volvo de Segurança 
no Trânsito é a maior e mais duradoura ação de cidadania no trânsito já desenvolvida por uma 
empresa automotiva no país. O mesmo se pode dizer do respeito ao meio ambiente, com 
inúmeras ações em processos, produtos e junto à comunidade, como a criação do Centro Volvo 
Ambiental, espaço destinado à educação ambiental.

Nos últimos anos, o Grupo Volvo decidiu concentrar-se fortemente na produção e comercialização 
de produtos relacionados ao transporte comercial: caminhões, ônibus, equipamentos de 
construção, motores marítimos e industriais. mas, além desse setor, atua também na área de 
serviços financeiros, oferecendo linhas de financiamento, consórcio e seguros.  

A liderança exercida na Volvo exige coragem, perseverança 
e integridade, primando pelo comportamento ético e pela 
transparência das ações.
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energia, paixão e respeito pelas pessoas
Para a volvo, credibilidade e confiança são fatores-chave para o sucesso 
e precisam ser construídos e consolidados diariamente. a aB volvo, 
matriz sueca, é responsável pelo estabelecimento e atualização dos 
valores e princípios organizacionais do Grupo. atualmente, com o 
apoio às ações de governança corporativa, a empresa oferece três 
importantes instrumentos balizadores: o The Volvo Way, o Código 
de Conduta e o Manual de Conduta. Como um conjunto de ideias 
e conceitos, permeando o dia a dia de todos os funcionários da 
volvo, o The Volvo Way, ou “o jeito volvo de ser”, é a filosofia interna 
da organização, que descreve seus valores, a cultura corporativa e 
sua forma de trabalho, baseada em energia, paixão e respeito pelas 
pessoas. o Código e o Manual de Conduta da vdB também são apoios 
consistentes às ações decisórias. 

a volvo do Brasil estimula o desenvolvimento aprimorado de suas 
lideranças por acreditar que os líderes do presente estimularão o 
crescimento sustentado do futuro da corporação. atualmente, possui 
cerca de 220 funcionários em cargos de liderança. Um dos principais 
instrumentos de capacitação da companhia para esse público é o 

liD
er

AN
çA

Programa de Desenvolvimento de liderança volvo (PDlv). o programa 
prevê ações de desenvolvimento coletivo e individual, capacitando as 
lideranças atuais e os líderes em potencial por meio de cinco grandes 
áreas de competência: Pensamento estratégico; liderança inspiradora; 
Coragem e integridade; execução; e autogerenciamento. 

Na versão 2012, o PDlv aproveita a estrutura de treinamento de 
líderes em sinergia com o conceito de Leadership Pipeline. além 
disso, ampliou-se o escopo de avaliação, que já tinha bases em dois 
instrumentos: o Volvo Group Attitude Survey (vGas), pesquisa anual do 
Grupo que, entre outros aspectos, revela a satisfação dos funcionários 
em relação às suas lideranças; e o Personal Business Plan (PBP), que 
também é usado por todos os funcionários, e permite a cada ciclo anual 
a identificação de necessidades e a construção de um plano individual 
de desenvolvimento. em 2011, foi criado o 11º Conselho de excelência 
da volvo, chamado de inovação. Desde que iniciou sua trajetória 
segundo os critérios da fNQ, a criação dos Conselhos de excelência, 
formados por pessoas de várias áreas da volvo, tornou-se uma forma 
concreta de promover a cultura da excelência dentro da companhia. 

Gestão compartilhada
em janeiro de 2012, o Grupo volvo passou por profundas transformações de gestão, com foco em processos 
mais ágeis e reforço de sinergias, almejando um patamar ainda mais alto de crescimento organizacional. Com a 
reestruturação, as operações da volvo trucks, renault trucks, Mack trucks e UD trucks passam a ter suas gestões 
de marketing, vendas, compras, engenheira, logística e produção cada vez mais integradas e sob coordenação 
central do Ceo do Grupo. a organização torna-se, assim, uma empresa multimarca, com estrutura multimarca, 
atuando em multimercados. 

as definições das estratégias da vdB têm início na aB volvo, matriz sueca, e são desdobradas até as unidades 
organizacionais locais, para chegar posteriormente ao nível individual, por meio das discussões do Personal 
Business Plan (PBP). Há mais de dez anos, todas as áreas da vdB definem seus Key Performance Indicators (KPis) 
e Performance  Indicators (Pis) e trabalham os progressos de suas metas e resultados por meio de uma gestão a 
vista e compartilhada. 

Há vários anos são realizados  eventos anuais, em que todos os funcionários da Divisão de Caminhões são 
reunidos no Ginásio de esportes da companhia para apresentação geral do Plano de Negócios. em seguida, 
acontecem reuniões de desdobramento rumo ao nível individual. além disso, estão disponíveis na intranet 
as estratégias e definições do Grupo volvo e do Programa de Participação nos lucros e resultados (Pl&r). 
Da mesma forma, os processos e os ativos intangíveis são monitorados e analisados pelas respectivas áreas, 
visando à identificação dos pontos fortes e oportunidades de melhoria. as concessionárias volvo também são 
envolvidas nesse trabalho. os Planos estratégicos e operacionais (Peos) são elaborados contemplando: volume 
de vendas, meta para o índice de satisfação, metas específicas por área, financeira, recursos humanos etc. Já os 
fornecedores participam dos chamados Business Review Meeting, eventos em que as diretrizes e estratégias da 
vdB são apresentadas. a meta é envolver a todos no cumprimento dos objetivos. 
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O The Volvo Way, ou “jeito Volvo de ser”, descreve valores, 
cultura corporativa e a forma de trabalho adotada.
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A preocupação com o atendimento e a satisfação dos clientes 
têm sido um direcionador na busca de soluções criativas. 

Programa 100% 
Volvo assegura 
a qualidade dos 
serviços nas 
concessionárias
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atualmente, o mercado brasileiro de caminhões pesados e 
semipesados representa a maior parte dos negócios da volvo na 
américa do sul. a vdB é responsável pelo mercado brasileiro e também 
pelo mercado dos demais países da américa latina, com exceção do 
México. são constantes as pesquisas de imagem da marca. a ação é 
realizada pela área de Planejamento estratégico dentro do contexto 
do Volvo Customer Research Program. Como aprimoramento de sua 
gestão, a volvo implantou no Brasil, em março de 2012, o processo de 
monitoramento da presença digital da empresa nas redes sociais. Com 
isso, é possível analisar os comentários a respeito da marca e monitorar 
o que pensam clientes, sociedade e grupos de interesse da empresa. 

além disso, a companhia possui uma série de canais de 
relacionamento com seus clientes, como o volvo atendimento rápido 
(voar), Centro de entregas volvo (Cev), site volvo (internet), a ação 
dos representantes regionais de vendas, Pós-venda e Distribution 
Development, e a linha Direta volvo (lDv), usada como mecanismo 
para tratamento de eventuais reclamações e sugestões. 

as ferramentas adotadas são proporcionais à importância e à 
maturidade do mercado. Desde 2004, a volvo trabalha com uma 
segmentação que classifica clientes conforme fidelidade de venda e 
pós-venda. a análise, sob este aspecto, é constantemente aprimorada. 
Dentre a série de ações tomadas, um importante instrumento de 
monitoramento é a pesquisa Customer Satisfaction Survey, que 

abrange clientes que compraram caminhões novos e utilizaram 
serviços de oficina nas concessionárias nos últimos 12 meses. os 
novos produtos, ainda em fase de protótipo, são também avaliados 
por clientes para validação antes de seu lançamento. e, quando 
lançados, continuam sob análise na chamada avaliação “radar do novo 
produto”, em que os clientes fazem avaliações das características e do 
comportamento do produto no mercado, entre 6 e 12 meses após seu 
lançamento. Como aprimoramento de gestão, desde 2011, também 
é realizada por uma empresa externa a Pesquisa de Qualidade do 
Produto, estudo que avalia a satisfação do cliente comparando a marca 
a outras disponíveis no mercado.

outra prática é o cuidado para assegurar o bom atendimento das 
concessionárias. em 2004, foi instituído o Programa 100% volvo, 
ambicioso projeto de qualidade de serviços. três etapas compõem o 
Programa: bronze, prata e ouro. em cada nível, o grau de complexidade 
de aplicação das práticas internas e avaliações aumenta. as três 
fases são alicerçadas por cinco pilares: marketing de relacionamento, 
sistemas de indicadores, gestão financeira, planejamento de serviços, 
padronização de processos e desenvolvimento de competência. 
almeja-se que gradativamente as 85 casas da rede alcancem a 
categoria “ouro”, que estabelece a implementação dos Critérios de 
excelência da fNQ, com o objetivo de tornar a concessionária referência 
regional no seu ramo de negócio.
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A Fundação Solidariedade 
abriga crianças em 
situação de risco social e 
foi criada por iniciativa 
dos funcionários, com 
apoio da Volvo
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o Grupo aplica o conceito de desenvolvimento sustentável considerando 
as três dimensões: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social 
e gestão ambiental. Do ponto de vista do relacionamento com seus 
funcionários e com a sociedade, foi a primeira empresa paranaense 
a ter uma Comissão de fábrica e a primeira a oferecer um plano de 
previdência privada e estabelecer equipes autogerenciáveis nas áreas de 
fabricação. além disso,  mantém uma série de programas relacionados à 
sociedade, incluindo o apoio a crianças carentes, geração de renda para 
famílias do entorno da fábrica, programas educacionais para jovens e 
treinamento para motoristas de caminhão. 

o Prêmio volvo de segurança no trânsito tem o objetivo de chamar a atenção 
da sociedade para a dramática situação do trânsito brasileiro. o prêmio é parte 
de uma ação maior: o Programa volvo de segurança no trânsito (Pvst), a 
mais duradoura ação de cidadania no trânsito desenvolvida por uma empresa 
automotiva no País, lançado na década de 1980. 

a empresa promove ações culturais, sociais e esportivas no Brasil, por 
meio de leis federais de incentivo à Cultura e ao esporte, do fundo da 
infância e adolescência e da lei Municipal de incentivo Cultural. em 
2011, a volvo foi apontada como a maior incentivadora do esporte 
do Paraná. a empresa é uma das principais fomentadoras da cultura 
no Brasil, por meio de patrocínios a projetos nacionais e regionais. 
Na defesa do meio ambiente, há 12 anos apoia o projeto Caravana 
ecológica, idealizado pela revista Carga Pesada, de londrina.  

ao planejar suas ações ambientais, a volvo avalia o ciclo de suas 
atividades, desde a escolha de materiais e qualificação de seus 
fornecedores até o fim da vida útil de seus produtos. No rol de 
atividades com vistas ao desenvolvimento sustentável, é possível 
destacar: o Manual ambiental para Concessionárias; o estabelecimento 

de requisitos ambientais para fornecedores; o descarte seletivo e 
destinação final de resíduos; a estação de tratamento de efluentes 
(ete); o Controle de emissões (gás poluente, ruídos) e o Centro volvo 
ambiental. em 2007, a volvo criou o Centro volvo ambiental, espaço 
destinado a estreitar os laços entre a comunidade e a volvo do Brasil, 
atendendo moradores da região, funcionários e visitantes em geral. em 
2010, começou a operar no espaço um centro educacional. 

Na associação viking (associação dos funcionários volvo), são 
realizadas diversas atividades direcionadas à comunidade do entorno. 
aulas de capoeira e atividades esportivas contribuem para resgatar 
a autoestima de dezenas de crianças. outro projeto desenvolvido em 
parceria com o sesi é o Programa atleta do futuro, cujo objetivo é 
oferecer atividades esportivas e culturais a crianças e adolescentes, no 
contraturno escolar. o projeto e mais um leque de atividades voltadas 
à comunidade estão sob o selo do Programa volvo de Cidadania. Um 
perfil completo das ações de responsabilidade social da volvo do Brasil 
foi reunido em 2005, dando origem ao Perfil socioambiental. 

o Programa aprendendo a empreender, em parceria com a Junior 
achievement, é uma das ações de voluntariado. o objetivo é unir 
a experiência corporativa, por meio de aulas teóricas e exemplos 
práticos, às chances de construir histórias de vida diferentes para 
as crianças participantes. Já a fundação solidariedade, instituição 
nascida em 1989, por iniciativa de funcionários da volvo no Brasil e na 
suécia, foi idealizada para acolher e integrar crianças e adolescentes 
em situações de risco social, proporcionando novas condições de vida. 
atualmente, a instituição conta com seis casas, com a capacidade de 
atendimento de 8 a 10 crianças/casa, e uma república no Centro de 
Curitiba para adolescentes com mais de 18 anos.
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avaliado como benchmarking, o modelo de gestão de recursos Humanos e 
assuntos Corporativos da vdB tem alicerces sólidos. entre suas estratégias de ação, 
estão promoção da diversidade, desafio constante para novas formas de trabalho, 
desenvolvimento de competências estratégicas para o negócio e busca de sinergia 
entre as várias áreas da empresa. toda a organização, desde 1999, participa de 
uma pesquisa de clima organizacional, Volvo Group Attitude Survey, que avalia as 
percepções dos colaboradores. 

Há sete anos, a volvo participa da seleção do Guia Você S/A - As Melhores Empresa 
para Você Trabalhar, da editora abril. ocupou o primeiro lugar em 2008 e 2011, 
o segundo em 2010, o terceiro em 2009 e o quinto em 2007. em 2012, obteve o 
quarto maior escore entre as melhores para trabalhar. 

outro destaque são os benefícios oferecidos de maneira homogênea em todos 
os níveis hierárquicos da empresa. Destaque para o Plano de saúde ( voaM) 
administrado pela própria companhia. Há, ainda, a associação viking, que oferece 
esporte, lazer e qualidade de vida, com área de 139.600 m² e grande infraestrutura. 
a volvo desenvolve, ainda, ações integradas na busca pela qualidade de vida, 
organizadas dentro do Programa volvo de Qualidade de vida. 

o desenvolvimento de competências procura criar e manter equipes de alto 
desempenho. Na área de educação Corporativa, há o Programa de educação 
volvo, Programa de Desenvolvimento Gerencial e de Coordenadores, as 
parcerias com instituições de ensinos (MBA in Company), os seminários volvo 
de tecnologia e inovação, o treinamento técnico de profissionais da rede de 
concessionários e e-learning. outro trabalho singular no desenvolvimento de 
pessoas é o projeto para o aprendizado das Pessoas com Deficiência que ingressam 
na área produtiva. No Brasil, dentro das práticas de promoção da diversidade, é forte 
a política para aumentar o número de mulheres nas plantas locais, seja na linha de 
montagem ou na administração. 

em 1994, a volvo criou a vikingprev, plano fechado de previdência complementar, 
sem fins lucrativos, que suplementa aos seus participantes a aposentadoria da 
previdência oficial. Por fim, em 2003, a empresa iniciou o Projeto de Preparação 
para a aposentadoria, com o programa De olho No futuro, que conscientiza os 
funcionários sobre essa nova etapa da vida. 
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a empresa mantém canais formais de comunicação que atendem a todos 
os funcionários. No âmbito coletivo, possui uma das mais antigas revistas 
internas do país, criada em 1977. a revista O Viking é o carro-chefe de 
uma família de produtos de comunicação corporativa que conta ainda 
com murais, com O Viking Especial, que serve para divulgações urgentes e 
que merecem atenção especial, e com O Viking Repórter, pequeno ensaio 
de tv Corporativa.

Na intranet, cerca de 3.000 estações de trabalho estão conectadas 
à rede mundial da vCN (Volvo Corporate Network). além de todas 
as comunicações coletivas, a volvo tem preocupação especial com a 
informação que chega à área fabril. semanalmente, acontecem reuniões 
de informações nas equipes autogerenciáveis. Uma reunião prévia dos 
líderes de cada equipe com seus coordenadores é feita no dia anterior, 

A Volvo criou um Plano de 
Saúde próprio, administrado 
pela empresa

para assegurar que a informação seja passada de maneira homogênea. 
Há ainda um Grupo de Comunicação composto pelas lideranças das 
várias áreas administrativas e fabris da companhia. 

a partir de 2005, os principais ativos intangíveis que geram valor e 
diferenciação no mercado e vantagens competitivas passaram a ser 
ordenados e avaliados pelo Conselho de excelência 9, seguindo os 
padrões de excelência da fNQ, de forma a garantir um refinamento nas 
observações de risco de perda ou de conhecimento. os ativos intangíveis 
são estruturados em três níveis: relacionamento com o Mercado 
(marcas e relacionamento com clientes e concessionárias); infraestrutura 
e propriedade intelectual (processos, conhecimentos aplicados e 
ferramentas de gestão); e Conhecimento organizacional vdB (Gestão do 
Conhecimento; educação Corporativa e Capital intelectual).
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No que se refere a processos, a volvo do Brasil segue as diretrizes do Grupo volvo, estabelecendo grupos 
formados pelos responsáveis pelos macroprocessos (aB volvo) que atuam como fóruns de discussão 
internos, com o objetivo de coordenar o desenvolvimento comum dos principais processos do negócio. 
Dessa forma, os processos da organização são definidos por grupos temáticos corporativos e seguem os 
macroprocessos, como o Product Development, Sales to Order, Order to Delivery e Delivery to Repurchase. 
aplicados nas diversas áreas, os processos são classificados em management process, main process e suport 
process. a vdB está orientada conforme esses macroprocessos globais e estabelece os seus subprocessos de 
acordo com as particularidades locais.

Na ordenação de todos os projetos, desde 1995, a volvo utiliza o GDP Guide – Global Development 
Process como forma de gerenciamento de seus processos, em todas as Unidades volvo. a sistemática está 
estruturada em Gates, para que se possa evoluir para a fase seguinte. 

Nos processos fabris, a volvo do Brasil é considerada uma “escola” para o Grupo. É comum a exportação 
de conhecimento, principalmente técnico, quanto à forma de organização da produção. em 1999, a volvo 
iniciou no Brasil um intenso trabalho voltado à disseminação da Mentalidade enxuta ou Lean Production. 
o amadurecimento desse trabalho resultou na criação do sistema industrial volvo, sistema de gestão de 
produção organizado, estruturado e formalizado, que propõe implantar conceitos, ferramentas e técnicas 
da produção enxuta visando atingir um desempenho superior. a partir da experiência brasileira, foi criado o 
Volvo Production System, implementado em várias unidades fabris do Grupo em todo o mundo.

Nos processos fabris, a Volvo do Brasil é 
referência para as demais unidades do Grupo
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Nome da empresa:

Companhia de Saneamento Básico do 
estado de São paulo (Sabesp) – Unidade 
de Negócio leste (Ml)

Endereço:

rua Najatu, 72, Bairro penha, São paulo (Sp)
Site:

www.sabesp.com.br
Data de fundação:

1996 (Ml)
País de origem:

Brasil
Capital:

Misto
Setor de atuação:

Saneamento ambiental
Principais executivos:

Dilma pena, diretora-presidente da 
Sabesp; paulo Massato Yoshimoto, 
diretor Metropolitano da Sabesp; Márcio 
Gonçalves de Oliveira, superintendente 
da Unidade de Negócio leste (Ml)

Composição societária:

Governo do estado de São 
paulo - 50,3; sócios minoritários - 
49,7% (Bovespa com 22,7% e 
NYSe com 27%)

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Capital aberto

Número de unidades/filiais 
por Estado:

A Unidade de Negócio leste é uma 
das 16 Unidades de Negócio da 
Sabesp no estado de São paulo 

Faturamento em 2011:
r$ 896 milhões

Total da força de trabalho:
941 colaboradores

Histórico da premiação PNQ:
finalista pNQ 2012
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Márcio Gonçalves de Oliveira 
Superintendente da Unidade de 
Negócio Leste da Sabesp (ML)W
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A busca da Excelência pela Sabesp Leste está 
pautada em sua Missão, Visão e valores éticos. 
Os resultados são consistentes e podem ser 
avaliados em todos os setores da Unidade.

Inspiração para   
a liderança

A Ml é uma das 16 Unidades de Negócio controladas pela Sabesp 
e está vinculada à Diretoria Metropolitana. presta serviços de 
distribuição de água e coleta de esgotos para aproximadamente 
3,7 milhões de pessoas. Seus clientes estão distribuídos em 
parte da zona leste da Capital e mais sete municípios da região 
Metropolitana de São paulo (Arujá, Biritiba-Mirim, ferraz de 
Vasconcelos, itaquaquecetuba, poá, Salesópolis e Suzano), além 
de parte do município de Mogi das Cruzes, onde ela possui a 
concessão parcial dos serviços. 

Ser reconhecido como finalista no pNQ é motivo de felicidade e 
orgulho para o grupo. Segundo Márcio Gonçalves de Oliveira, 
superintendente da Unidade de Negócio leste, “é o resultado de 
uma atividade que faz parte da empresa há muito tempo, pois 
há 14 anos adotamos o MeG com o objetivo de aperfeiçoar cada 
vez mais a gestão. essa conquista eleva a Unidade a um novo 
patamar e demonstra que ela está no caminho da excelência.”

Sobre a qualidade de gestão, a Sabesp leste destaca a aplicação 
da metodologia MASpp, iniciada em 2004, que objetiva melhoria 
constante para a redução de perdas de água e já possibilitou 
importantes resultados em termos ambientais e para a longevidade 
da empresa. Houve um decréscimo nos índices de perdas, nos 
últimos oito anos, da ordem de 15%, que só foi possível devido 
ao envolvimento geral dos colaboradores, uma mudança de 
comportamento desde a alta direção até o nível operacional. 

Outro marco significativo figurou a partir de 2009, com a 
evolução do papel do líder na organização, para um perfil 
muito além de delimitar diretrizes. A nova linha de atuação 
da liderança é baseada em três frentes: ser educadora, 
comunicadora e de excelência. Com isso, o objetivo é ser mais 
eficiente no cumprimento de cada etapa de atuação, agindo de 
maneira inspiradora e comprometida, envolvendo efetivamente 
todas as partes interessadas no negócio.  “A iniciativa trouxe 
grande força ao grupo para cumprir suas metas com qualidade e 
resultados”, finaliza o superintendente da Ml. 
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Perfil Institucional 
fundada em 1973, a Sabesp atua como concessionária na 
prestação de serviços de saneamento básico e ambiental 
em 363 dos 645 municípios do estado de São paulo. É 
responsável pela construção e operação de sistemas 
de água, esgotos e efluentes industriais, para atender 
27,6 milhões de pessoas com água e 20,5 milhões com 
coleta de esgotos. para dar conta dessa demanda, possui 
14.912 colaboradores e investiu mais de r$14 bilhões em 
melhorias nos últimos anos. De acordo com a 13ª edição 
(2011-2012) do anuário Pinsent Masons Water Yearbook, a 
Sabesp é a maior empresa de saneamento das Américas e 
a quarta maior do mundo em população atendida. possui 
ações negociadas no Novo Mercado da Bovespa e na Bolsa 
de Valores de Nova York, da qual participa há 10 anos com 
valorização de 601% de suas ações neste período.
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líderes inspiradores
a liderança da Ml acredita na integração entre as pessoas, áreas e processos, no envolvimento e transparência 
como premissas fundamentais para atingir os objetivos. Por isso, as decisões são compartilhadas com os públicos 
de interesse por meio de diversos canais de relacionamento, como reuniões com as prefeituras, encontros com a 
comunidade e fornecedores, visitas aos grandes consumidores, reuniões e eventos com a força de trabalho, além 
de ferramentas de comunicação.

resoluções são tomadas, implantadas e disseminadas, alinhadas aos objetivos estratégicos e ao modelo de 
negócio da Ml. os principais fóruns decisórios demonstram a participação dos integrantes da administração 
neste processo, com destaque para a análise crítica e avaliação de desempenho global. além dos níveis 
de hierarquia formal, a força de trabalho, por meio da estrutura de grupos e comitês permanentes ou 
temporários, interage com as partes interessadas para o alcance das estratégias, o que demonstra a força da 
Unidade na integração. o desenvolvimento da liderança está baseado em três dimensões: os líderes devem 
ser educadores (capazes de desenvolver suas equipes), comunicadores (responsáveis pela transmissão das 
informações de forma ética e transparente), e de excelência (comprometidos com os fundamentos do MeG).
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todos envolvidos no planejamento de ações
Para estabelecer suas estratégias, a Ml considera as demandas de todas as 
partes interessadas: poder concedente, clientes e sociedade, fornecedores, 
colaboradores e acionistas. Com base nessas demandas, metas e planos 
de ação são definidos em alinhamento com o planejamento estratégico 
da Sabesp e o desempenho da concorrência. a fim de implementar 
essas operações com sucesso, a força de trabalho participa ativamente do 
planejamento, com destaque para três momentos: o Dia do envolvimento, 
quando toda a organização é comunicada sobre o início do processo e 
envolvida para propor ações; Debate nas Áreas, que propicia às equipes 
discutirem a pertinência das iniciativas e também sugerirem alterações; 
e o Dia do Compromisso, quando a força de trabalho toma conhecimento 
das metas e planos de ação de sua área e como poderá contribuir para o 
atendimento das estratégias da Unidade de Negócio. em seguida, todos 
assinam o mapa Nosso Compromisso, afixado nas áreas.

Atuação responsável 
o Grupo de responsabilidade Social empresarial da Ml conta com 
representantes de todos os departamentos. em 2006, ela implantou 
e certificou seu sistema de gestão com base nas normas iSo 9001 e 
oHSaS 18001:2007. outra ação que produziu resultados significativos 
em termos de melhoria das condições de saúde pública e inclusão 
social é a regularização de ligações em áreas específicas. em 2011, o 
Projeto de ações para regularização, integração e transformação de 
Áreas irregulares beneficiou 20 mil habitantes com ligação de água, em 
14 áreas antes ocupadas irregularmente. ainda para atender às famílias 
de baixa renda, a empresa conta com tarifas diferenciadas. Destaca-se 
também a Gestão integrada na Bacia Hidrográfica do Córrego Cruzeiro 
do Sul, integrante do Programa Córrego limpo. Por meio de ações de 
governança colaborativa nos núcleos de baixa renda Santa inês e União 
de vila Nova, na zona leste da Capital, essa metodologia, desenvolvida 
pela Universidade da Carolina do Norte (eUa), articula a comunidade 
em prol da preservação social e ambiental. a iniciativa  despertou o 
interesse dos representantes da UNeSCo-iHe , que a referenciaram para 
participar do iWa-2010 (Canadá), na categoria de serviços sustentáveis 
de água para os moradores de baixa renda em zonas urbanas.

imagem e reconhecimento de mercado
a identificação das principais necessidades e expectativas dos clientes é 
realizada a cada quatro anos com pesquisas de imagem  e, anualmente, 
por meio da pesquisa de satisfação dos clientes. Baseada nos 
diagnósticos, a Ml inovou criando o Programa de relacionamento com 
os Clientes. o trabalho resultou no crescimento do índice de satisfação 
dos clientes, de 80% em 2009, para 95% em 2011, aumentando sua 
percepção de valor sobre os produtos e serviços universalizados. 

a Sabesp disponibiliza canais de relacionamento, como a agência 
virtual, atendimento online e a Central de atendimento telefônico. 
Por sua vez, o técnico em atendimento Comercial externo representa 
a “Sabesp na porta do cliente”. É uma prática diferencial que fez a Ml 
obter em 2011 o mais alto índice de satisfação dos clientes em toda 
a Sabesp: 99%. as solicitações e reclamações são recebidas por meio 
dos canais de relacionamento e registradas. Para assegurar a pronta 
resposta, as manifestações dos clientes são monitoradas diariamente 
nas áreas responsáveis, além de serem avaliadas mensalmente em 
reuniões de análise crítica. 

A atuação da Sabesp Leste na sociedade alia 
educação ambiental e responsabilidade social
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exemplo de inovação na gestão do saneamento, o SiGNoS (Sistema 
de informações Geográficas no Saneamento) integra, desde 2004, 
os sistemas relacionados aos processos principais da Sabesp leste 
(Comercial, Serviços, Manutenção e Qualidade da Água). outra ação 
diferenciada, coordenada pelo Grupo de Gestão do Conhecimento 
da empresa, é o Seminário de Melhores Práticas, cujo objetivo é 
compartilhá-las, bem como as inovações da Unidade de Negócio, além 
de valorizar o capital intelectual. Para isso, utiliza critérios baseados 
na categoria inovação na Gestão do Saneamento (iGS) do Prêmio 
Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS). essa iniciativa foi 
referência para a Diretoria Metropolitana, que a implantou em 2012, 
com a participação das demais Unidades. a Ml colaborou com a 
organização de um seminário, além de treinar a comissão julgadora 
dos trabalhos, totalizando 160 inscritos e 30 selecionados para 
apresentação em quatro categorias, dos quais 40% foram da Ml.
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além da estrutura formal, a Ml incentiva seus colaboradores a 
participarem de Grupos de trabalho para a modernização dos 
processos, desenvolvimento tecnológico, melhoria da comunicação 
e valorização das pessoas. Formados por representantes das 
áreas envolvidas no processo a ser desenvolvido, eles permitem 
a cooperação pelo trabalho em equipe, o compartilhamento de 
experiências, visão sistêmica e aprendizado. vale citar que os 
grupos possuem autonomia para implantação de práticas, revisão 
dos padrões de trabalho, melhoria e realinhamento de ações. Já as 
propostas e ações com impacto nas estratégias são submetidas à 
aprovação do Comitê da Qualidade da Gestão/alta administração. 

a Ml incentiva os colaboradores a buscarem seu desenvolvimento, 
além dos cursos previstos no Plano de Capacitação e 
Desenvolvimento, oferecendo subsídios em cursos de idiomas, 
técnico-profissionalizantes e pós-graduação, além de convênio com 
instituições educacionais para desconto em cursos.

Desde 2006, foram intensificadas as práticas para a prevenção 
de incidentes de trabalho e melhoria da qualidade de vida dos 
colaboradores. Como estímulo, foi criado o Prêmio Cipa, sendo que, 
em 2011, duas Cipas da Ml foram reconhecidas como as melhores 
entre as mais de 70 da Sabesp, não só por atender aos requisitos 
legais, mas também por atuar proativamente. outro reconhecimento 
neste campo, foi o Prêmio Mário Covas, na categoria excelência em 
Gestão Pública, pelo case Gestão de SSt nos Contratos de Serviços 
terceirizados, que destaca o treinamento e a implantação do 5S     
nos canteiros de obras das empresas contratadas.
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em 1996, a Sabesp estabeleceu os requisitos dos processos principais 
e de apoio, que são aperfeiçoados continuamente com base no 
aprendizado e na análise da liderança, considerando as diretrizes 
governamentais e as necessidades e expectativas dos clientes e demais 
stakeholders. os processos possuem padrões de trabalho, indicadores 
de desempenho e estão certificados nas normas iSo 9001 e oHSaS 
18001, além de serem submetidos a auditorias internas e externas.

Para avaliar se as ideias criativas podem ser convertidas em produtos 
ou processos, a Sabesp leste conta com práticas como o time de 
Desenvolvimento tecnológico, que objetiva a transformação de 
projetos em pesquisas, testes e desenvolvimento de novas técnicas, 
tecnologias e produtos. 

Faz parte desse quesito, o reconhecimento e desenvolvimento de 
fornecedores potenciais. eles ocorrem por meio da participação em 
feiras, congressos e eventos técnicos, com o objetivo de captar novas 
tecnologias e metodologias ligadas ao setor de saneamento, inclusive 
com incentivo à participação de empresas locais, para oferecer as 
mesmas condições aos diversos fornecedores, independentemente do 
local onde estejam instalados.

No Planejamento estratégico são definidos os requisitos aos processos 
econômico-financeiros, de acordo com a Política institucional da 
empresa, que tem como base as demandas do Governo do estado e do 
Conselho de administração. a Ml atua no gerenciamento dos aspectos 
que causam impacto na sustentabilidade econômica do negócio, 
dentro de sua área de atuação, alinhando seus indicadores às diretrizes 
estratégicas e ao Balanced Scorecard da Sabesp.

Cooperação, compartilhamento de saberes, visão sistêmica e 
aprendizado fazem parte do dia a dia da Sabesp Leste. 

Seminário de Melhores Práticas, 
coordenado pelo Grupo de Gestão do 
Conhecimento
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Nome da empresa:

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - Sabesp - Unidade 
de Negócio Sul (MS)

Endereço:

Rua Graham Bell, 647 - Alto da Boa Vista 
- São Paulo (SP)

Site:
www.sabesp.com.br

Data de fundação:

1995
Capital:

Nacional
País de origem:

Brasil
Setor de atuação:

Saneamento Ambiental
Principais executivos:

Dilma Pena, diretora-presidente da 
Sabesp; Paulo Massato Yoshimoto, 
diretor Metropolitano da Sabesp; e 
Roberval Tavares de Souza, superintendente 
da Unidade de Negócio Sul

Composição societária:

Governo do Estado de São Paulo - 
50,3%/ Minoritários - 49,7% (Bovespa 
- 24,5% / NYSE - 25,2%)

Porte:
Grande

Forma de atuação:
Capital Aberto

Número de unidades/filiais 
por Estado:

A Unidade de Negócio Sul é uma das 
16 Unidades de Negócio da Sabesp no 
Estado de São Paulo

Faturamento em 2011:
R$ 973 milhões

Total da força de trabalho:
900 colaboradores

Histórico da premiaçãoPNQ:
Destaque Critério Clientes PNQ 2010
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Roberval Tavares de Souza
Superintendente da Unidade de 
Negócio Sul da Sabesp
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Unidade de Negócio Sul (MS) também é 
Finalista do PNQ e confirma vocação da Sabesp 
para a excelência da gestão.

Pronta para  líder do 
grandes desafios

Com a intensa disseminação da cultura da excelência em 
todas as suas Unidades de Negócio, a Sabesp está pronta 
para avançar e encarar novos desafios. A conquista do 
reconhecimento como finalista do PNQ pela Sabesp Sul 
demonstra o potencial da empresa para obter mais vitórias no 
campo das boas práticas da gestão. 

“Trabalhamos muito forte na busca do cumprimento da nossa 
Missão, que é a universalização da distribuição de água, já 
alcançada, além de 100% de coleta e 100% de tratamento de 
esgoto nas áreas atendidas”, declara Roberval Tavares de Souza, 
superintendente da Unidade de Negócio Sul.  

Para o executivo, a maior alegria na conquista dessa etapa do 
reconhecimento é saber que sua equipe está no caminho certo 
e poder parabenizar a todos pelo comprometimento. O próximo 
passo, segundo ele, é analisar o relatório preparado pela fundação 
Nacional da Qualidade e iniciar o trabalho para ser uma das 
próximas premiadas. 
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Vista da represa de Guarapiranga: 
o desafio de atender a população e 
preservar mananciais

Perfil
Diretamente ligada à Diretoria Metropolitana da Sabesp, a MS é uma Unidade Autônoma, 
criada em 1996, responsável pelos serviços de distribuição de água e de coleta de esgoto 
na região sul da capital. Atua nos bairros de Santo Amaro, Americanópolis, Grajaú, Capela 
do Socorro e parte de Campo limpo, além dos municípios de Embu das Artes, Embu-Guaçu, 
itapecerica da Serra, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo. A área 
total abrange 1.566 km2, sendo 78% desse território em região de proteção ambiental das 
Bacias Hidrográficas das represas Billings e Guarapiranga. 
O índice de atendimento de abastecimento de água oferecido pela MS é de 100% e o de 
coleta de esgoto está em 80,4%. Com 900 pessoas em sua força de trabalho, a MS administra 
898.151 ligações de água, 12.605 km de redes de água e de esgoto, 34 reservatórios, 159 
estações elevatórias de água e esgoto e 23 poços profundos. 
Atende a mais de 4 mil grandes clientes, como Solvay indupa, Avon Cosméticos, Mercedes-
Benz, Volkswagen do Brasil, ford do Brasil, Centro Empresarial de São Paulo, World Trade 
Center SP, Morumbi Shopping, infraero - Aeroporto de Congonhas, entre outros. A MS atua 
diretamente no relacionamento com seus clientes, um total de 3,6 milhões de pessoas. 
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a O Modelo de Excelência da 
Gestão® (MEG) foi adotado 
pela Sabesp Sul como 
caminho para chegar aos 
resultados desejados e 
provou ser de enorme valor 
para nós.



86 classe_mundial

fi
N

A
li

ST
A

liD
ER

AN
çA

Cl
iE

NT
ES

ES
TR

AT
éG

iA
S E

 Pl
AN

OS

SO
Ci

ED
AD

EDe olho no presente e no futuro
Por meio de um processo de Planejamento estratégico fortemente 
estruturado, a Sabesp Sul garante a sustentabilidade do negócio, nos 
aspectos econômico, ambiental e social. 

as estratégias, objetivos e planos de ação definidos no planejamento 
garantem o alinhamento às diretrizes empresariais e ao desenvolvimento 
sustentável da organização por meio da utilização da metodologia 
Balance Score Card (BSC), estabelecendo uma relação de causa e efeito.

o resultado é traduzido visualmente no Mapa estratégico da unidade, 
que comunica de forma simples aonde a organização quer chegar, sua 
visão de futuro e qual é a estratégia adotada para isso. anualmente, 
é realizado o dia do Compromisso, quando os líderes da empresa 
apresentam a identidade e as principais diretrizes a toda a força de 
trabalho, estabelecendo o compromisso individual de cada integrante 
para o cumprimento das metas da organização.

inovação gera soluções
a unidade de Negócio Sul atende a dois grupos principais de 
consumidores: grandes indústrias e empresas de comércio e serviços; 
e a população da região, que vive nas regiões periféricas, boa parte em 
áreas de proteção ambiental permanente. Para atendê-los bem, são 
realizadas pesquisas de satisfação, de pós-atendimento e pós-serviço. 

as Práticas de inteligência de Mercado e Geomarketing possibilitam 
a identificação e tratamento das necessidades. a Sabesp Sul possui 
sistemas comerciais, canais de relacionamento para reclamações 
e sugestões e encontros regulares, além de uma rede de agências 
de atendimento pessoal, terminais de autoatendimento, telefone 
para portadores de deficiência auditiva, postos no Poupatempo e 
uma unidade Móvel de atendimento. a MS possui forte programa 
de relacionamento, que atua em 3 frentes: tecnologia, processos e 
pessoas. Como resultado da transparência e confiança, a pesquisa de 
satisfação dos clientes de 2011 apontou índice de 91% de satisfação. 

Diálogo e participação 
dentre as principais ações de preservação de ecossistemas e 
conservação dos recursos naturais praticadas pela Sabesp Sul 
destacam-se a gestão de energia elétrica; a reciclagem e destinação 
adequada de resíduos das atividades; o Programa Sabesp Soluções 
ambientais: recebimento de esgotos Não domésticos (PreNd) - 
Contrato de demanda firme/ fidelização - Água de reuso produzida 
nas estações de tratamento de esgoto, entre outros; o Programa de uso 
racional da Água (Pura); a Medição individualizada em condomínios; 
o Programa Córrego limpo; o Programa de eficiência operacional e 
redução de Perdas de Água; os Programas de educação ambiental; 
o Programa Futurágua; Curso de Pesquisa de vazamentos; eventos 
em parcerias com as prefeituras; personagens do Clubinho Sabesp; e 
visitas monitoradas às estações de tratamento de Água da Sabesp.

diversos programas sociais são desenvolvidos ou apoiados pela 
Sabesp Sul, tendo como prioridade as ações voltadas à saúde, 
educação ambiental, esportes, cultura e inclusão social. voluntariado 
para arrecadação de doações, coleta de sangue e programas de 
reciclagem de óleo de cozinha para produção de biodiesel são alguns 
exemplos. Para as famílias que não podem arcar com os custos da 
conta, foi criada a tarifa social.

Caminhada conscientiza a comunidade 
e comemora o Dia Mundial da Água

Governança e Transparência
as práticas de Governança são integradas e estão inseridas em todos os 
processos da empresa, inclusive no Planejamento estratégico da Sabesp, 
com o qual a unidade de Negócio Sul coopera, interage e desdobra em 
seu Planejamento operacional. Garantindo o alinhamento aos valores da 
Sabesp, a unidade de Negócio Sul revisa sua identidade também na fase 
de Planejamento, envolvendo e comunicando cada vez mais a força de 
trabalho nesse processo.

o desempenho da unidade é analisado mensalmente nas reuniões 
de análise crítica do Comitê da Qualidade da Gestão (CQG), principal 
fórum de decisões estratégicas, formado pelo superintendente e 
gerentes de departamentos, representantes das áreas de Controladoria, 
desenvolvimento Humano, Comunicação e Qualidade. a participação 
de um grupo diversificado de pessoas no processo de Planejamento 
estratégico é um importante instrumento de disseminação e promoção 
da Cultura da excelência. 

A liderança promove a participação de todos, fomentando a 
cultura da excelência, o aprendizado e a inovação.
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a Gestão da informação e do Conhecimento, na Sabesp, procura atender 
às  exigências de organização e sistematização, em todos os pontos de 
contato. É necessário manter a capacidade da empresa de captar, gerar, 
criar, analisar, traduzir, transformar, modelar, armazenar, disseminar, 
implantar e gerenciar a informação, tanto interna como externamente. 
essa informação é transformada efetivamente em conhecimento 
e distribuída, tornando-se acessível aos interessados. ela também 
subsidia a tomada de decisão nos processos principais e de apoio.

a tecnologia é um dos componentes da gestão do conhecimento e, 
na Sabesp, são vários os sistemas informatizados que trabalham a 
favor dessa gestão. o desenvolvimento dos ativos intangíveis – como 
marca, governança corporativa, sustentabilidade, clientes, inovação, 
tecnologia da informação, talentos, conhecimento corporativo, entre 
outros – e a integração de várias práticas de gestão em uso oferecem 
todas as condições técnicas e organizacionais, desenvolvendo e 
protegendo o conhecimento, visando agregar valor ao negócio e gerar 
um diferencial competitivo para a Sabesp.

Caminho para o pleno desenvolvimento
Na Sabesp, são promovidos inúmeros estímulos ao desenvolvimento 
profissional e pessoal, como os investimentos em treinamento; 
premiações que reconhecem iniciativas criativas e tempo de 
colaboração; ações que promovem a qualidade de vida e o 
envolvimento em ações sociais; programa de participação nos 
resultados; e remuneração diferenciada por competência. 

a universidade empresarial Sabesp, dedicada à educação e 
qualificação do corpo técnico e gerencial, oferece diversos cursos 
de aperfeiçoamento, virtuais ou presenciais, e especialização em 
diferentes áreas estratégicas para a empresa. o Programa Profissional 
destaque é uma das formas utilizadas para valorizar e estimular a 
participação dos empregados em projetos e ações relacionadas à 
estratégia da empresa a fim de obter a melhoria dos processos e 
resultados da unidade de Negócio Sul.

a gestão de Segurança e Saúde ocupacional (SSo) tem o objetivo de 
consolidar a qualidade de vida de todos os colaboradores, fornecedores e 
parceiros. os programas, projetos e ações também buscam eliminar riscos 
e passivos nas instalações e atividades da empresa. em reconhecimento 
à política de gerenciamento dessas questões no sistema de operação, 
a Sabesp recebeu a certificação do Sistema de Gestão da Segurança e 
Saúde ocupacional - oHSaS 18001:1999, que certifica os sistemas de 
gestão de segurança e saúde.
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Gestão de recursos essenciais
a Sabesp gerencia com rigor os processos que envolvem um dos mais 
preciosos recursos naturais: a água. Para isso, a unidade de Negócio Sul 
(MS) organiza suas atividades em torno da operação de distribuição 
de água e da coleta e afastamento de esgotos; monitoramento da 
qualidade da água; produção de água em sistemas de pequeno porte; 
e execução de serviço ao cliente.

Na busca por uma gestão cada vez mais eficiente, com foco em resultados, 
a unidade adotou um modelo gerencial baseado nos Fundamentos e 
Critérios de excelência da FNQ, na padronização das Normas iSo e em 
ferramentas e metodologias que preconizam a excelência.

em 2009, novos requisitos foram identificados e desenvolvidos com a 
implantação da metodologia de Gestão por valor agregado (Gva®), da 
Fundação Getúlio vargas. a MS foi piloto da Sabesp e, desde 2011, a 
metodologia foi adotada em todas as unidades da diretoria Metropolitana.

o Centro de operação da distribuição Sul centraliza as atividades de 
controle, gerenciamento e operação da distribuição de água e da coleta de 
esgoto, utilizando tecnologia de ponta para monitorar o funcionamento do 
sistema de saneamento em tempo real, de forma ininterrupta.

Complementando o uso do Sistema de informações Geográficas no 
Saneamento (SiGNoS), a Sabesp implantou o Projeto Siges, uma 
aplicação Web sincronizada com equipamentos móveis (Personal 
Digital Assistant - Pda), repassando informações às equipes de campo 
de maneira ágil, segura e confiável.

outra inovação é o uso do NetControl, sistema de monitoramento da 
qualidade da água e de automação de laboratórios de análises. Na 
região Metropolitana de São Paulo, os cinco laboratórios de controle 
sanitário receberam a re-Certificação iSo 9001:2000 e a unidade de 
Negócio Sul é certificada na iSo 17025, conquista que corrobora a 
preocupação com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos.
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O conhecimento é compartilhado das mais variadas formas, 
gerando um diferencial competitivo para a Sabesp Sul
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Eficiência, inovação e 
sustentabilidade

distribuidora de energia elétrica do Grupo edP no Brasil, a edP Bandeirante atua em 28 municípios do 
estado de são Paulo, nas regiões do alto tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, perfazendo uma área 
de concessão de 9,6 mil km2 e atendimento a 1,6 milhão de clientes.

A EDP Bandeirante mantém-se atenta às mudanças no setor e às necessidades dos seus clientes, com os 
quais mantém um relacionamento próximo, por meio de atendimento personalizado e práticas exclusivas 
de gestão. Os programas de inovação, soluções de automação e práticas de gestão não poupam esforços 
para manter a empresa à frente. Em 2010, ela implantou a metodologia Lean, coerente com os princípios 
das normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, e adotou os Critérios de Excelência da FNQ. Essas ações 
procuram estabelecer a melhoria contínua dos serviços, retorno aos acionistas, valorização dos colaboradores 
e, ainda, uma prática em linha com os Princípios de Desenvolvimento Sustentável do Grupo EDP.  

Miguel setas, presidente da EDP Bandeirante, aponta um case emblemático que agrega todos os Critérios 
de Excelência na companhia. “O projeto InovCity foi implantado há um ano na cidade de Aparecida, interior 
de São Paulo, e reúne um conjunto de tecnologias e ações que garantem eficiência energética, redução de 
perda de energia, melhoria da qualidade dos serviços prestados, consumo racional de energia e, futuramente, 
a microprodução com fontes renováveis de energia”, informa. Além da substituição de lâmpadas comuns 
por luminárias LED em alguns pontos da cidade, o projeto beneficiou 81 famílias de baixa renda com o Kit 
de Eficiência Energética, que inclui geladeiras econômicas, chuveiros inteligentes, lâmpadas fluorescentes, 
substituição da rede elétrica interna das residências e instalação de sistema de captação solar para o 
aquecimento da água do chuveiro. Até o final de 2012, as residências terão seus medidores de energia 
substituídos por medidores inteligentes, em projeto homologado pelo Inmetro. A iniciativa possibilitará ao 
consumidor a gestão energética da sua residência, e à companhia detectar situações de falta de energia. Ainda 
otimizará custos de manutenção e propiciará a gestão remota de equipamentos da rede”, conclui Setas.

Colaborador da EDP Bandeirante 
em serviço de manutenção
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Pelo segundo ano consecutivo, a EDP Bandeirante é Destaque no PNQ, desta 
vez no Critério Clientes, com um serviço que agrega valor e oferece soluções 
sustentáveis para o negócio e o meio ambiente.

Números da edP Bandeirante
1.660 fornecedores �
1.102 colaboradores �
28 municípios atendidos �
30 agências de atendimento �
1,6 milhão de clientes faturados �
4,5 milhões de habitantes atendidos �
63 subestações �
26.893 km em rede de distribuição �
Faturamento: R$ 2.411 milhões �

         * Dados de Dezembro/2011 



89 dezembro _2012

um analista para cada tipo de cliente
O mercado da EDP Bandeirante é segmentado segundo os critérios de 
nível de tensão e geográfico-regional. Os clientes-alvo são definidos 
por meio do nível de tensão e número de unidades consumidoras, 
classificados como: Grandes Clientes (60% do consumo), Poder Público, 
Corporativos e Residenciais (89% dos clientes).

A empresa mantém uma estrutura para identificar as necessidades e 
expectativas dos clientes, com o objetivo de melhorar processos, produtos 
e serviços. São analisadas a curva vegetativa da região, as solicitações dos 
clientes e as projeções de mercado, com horizonte de até 10 anos, a partir 
de estudos macroeconômicos. Com base nessa análise, são definidas 
estratégias de aquisições de energia em leilões e o planejamento da 
expansão do sistema elétrico.

Os Grandes Clientes, os Clientes Corporativos e o Poder Público contam 
com analistas especiais no atendimento de seus interesses. São realizadas 
visitas mensais para identificar e analisar suas percepções quanto ao 
mercado, a própria empresa, o atendimento oferecido, os canais de 
relacionamento e comunicação, e as expectativas quanto ao sistema 
elétrico. A empresa acompanha o trâmite interno das solicitações, 
realiza reuniões e, a cada 2 anos, aplica uma pesquisa de satisfação. Os 
resultados, juntamente com as informações levantadas nas reuniões e 
visitas, são usados para a adequação e o aprimoramento dos serviços. A 
EDP Bandeirante analisa e compara a satisfação dos clientes residenciais 
por meio da pesquisa anual realizada pela Abradee, da qual extrai 
informações, necessidades e expectativas.

Tanto a interação quanto a comunicação com o mercado e os clientes têm 
como foco a energia limpa, a inovação e a sustentabilidade. A partir disso, 
são desenvolvidas as campanhas publicitárias e difundidos os conceitos 
em diferentes mídias, como rádio, TV, jornais e banners direcionados aos 
interesses do cliente, do mercado e da empresa. 

A EDP Bandeirante reduziu seu material impresso por meio da 
disponibilização nas agências de atendimento de folhetos sintéticos de 
boas vindas, direitos do consumidor, dicas de economia, segurança e 
tarifa social, entre outros. A divulgação de produtos, serviços e marcas 
também é feita pelo Mural Digital e em mídias sociais, considerados 
instrumentos importantes pelo perfil real time, que torna a comunicação 
interativa e eficiente. O conjunto das ações atende às demandas por 
meio das agências, Call Centers de Baixa e Média Tensões, e Ouvidoria, 
reduzindo o tempo de atendimento e de espera, com a consequente 
satisfação dos clientes. 

Os canais de relacionamento são definidos a partir do volume e perfil 
de clientes; alcance geográfico-regional; acessibilidade aos meios 
de comunicação; preferências identificadas na pesquisa Abradee; e 
orientações do órgão regulador. Contribuem para essa definição as 
demandas mapeadas por meio de pesquisas de satisfação, perfil dos 
clientes por segmento, manifestações diretas ou via poder público, 
canais virtuais de utilidade pública, entre outras. No caso do Poder 
Público e Grandes Clientes, os canais são definidos e dimensionados 
com base na proximidade dos gestores e analistas de relacionamento. 
As manifestações aos colaboradores da empresa são formalizadas de 
imediato, via rádio, telefone corporativo ou sistema de despacho móvel, 
com registro no canal Cliente OK ou em Sistema de Recebimento e 
Registro de Ocorrências – o Power ON, que por sua vez alimenta o 
relatório de pendências comerciais, sendo lançadas no Sistema Comercial 
de Relacionamento com o Cliente (CCS/CRM) para análise e tratamento 
pela área responsável.
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Miguel Setas, presidente da EDP 
Bandeirante

Projeto InovCity promove a instalação de sistema de captação solar 
nas residências para economia de energia
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em 2011, fomos 
destaque em 
Pessoas e, agora, 
em clientes. dois 
critérios estratégicos 
para a empresa, que 
quer ser reconhecida 
por sua eficiência e 
visão de futuro.
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Compromisso com a 
sociedade

Mais do que oferecer soluções para o transporte de carga, a gaúcha randon implementos procura ser 
uma empresa atuante do ponto de vista social, cultural e ambiental. Para isso, incorporou os princípios 
do desenvolvimento sustentável em seu processo de Planejamento estratégico, que estabelece objetivos 
e metas ambientais. em 2003, a organização criou o instituto elisabetha randon (ier), que aplica o 
investimento social na formação educacional de jovens da comunidade. 

A Randon Implementos adota os Critérios de Excelência da FNQ desde 1992. Em 
2011, classificou-se como Finalista e, agora, recebe Destaque no Critério Sociedade. 

Para celso Luís santa catarina, diretor industrial da Randon Implementos, o Critério Sociedade é de grande 
valor para a companhia. “Nosso fundador e atual presidente do Conselho, Raul Anselmo Randon, sempre 
procurou aliar à atividade econômica a atuação social. Acreditamos que a empresa é um foco de mudança 
de cultura no País. Iniciamos com a questão da qualidade e ampliamos para a sociedade”, afirma o executivo, 
acrescentando que o reconhecimento do PNQ é um incentivo para continuar alcançando metas.  

Considerada a maior fabricante de implementos rodoviários da América Latina, a Randon marca presença 
na África e no Oriente Médio. Além do setor rodoviário, no qual se destaca como principal fornecedor de 
equipamentos para o transporte de carga, também atua no segmento ferroviário. Em 2011, seu faturamento 
alcançou a cifra de R$ 1,9 bilhão e uma sólida participação no mercado nacional (32,6%) e nas exportações 
brasileiras de semirreboques (83%).

Fundada em 1949, constitui uma das dez organizações que fazem parte das Empresas Randon. A adoção de 
estratégias de atuação global garantiu grandes avanços, inicialmente com a adesão ao Programa Gaúcho da 
Qualidade e Produtividade, conquistando seis premiações de expressão regional, até a adesão total ao MEG, 
em 2010. Em cinco anos, a empresa dobrou de tamanho e figurou entre finalistas do PNQ 2011.  

Planejamento estratégico 
da empresa volta-se para o 
desenvolvimento sustentável
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Números da randon 
implementos

Empresa de capital aberto, conta com  �
4.361 funcionários
Faturamento 2011:  �
R$ 1.916.235.354,04
Possui unidades industriais em Caxias  �
do Sul (RS), Guarulhos (SP), Chapecó 
(SC) e na cidade de Rosário/Argentina
Sua produção anual é de mais de  �
25.000 unidades de semirreboques/
reboques e 1.000 unidades de vagões 
ferroviários (realizados em 2011)
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sustentabilidade como estratégia
Ser uma empresa sociocultural e ambientalmente correta. Com esse 
propósito, a Randon vem sistematizando seu processo de identificação 
dos aspectos socioambientais e tratando os impactos negativos de 
forma adequada. Desde 2001, foram implantados o Sistema de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente (SSM), com base nas normas ISO 14001 
e OHSAS 18001, e incorporado, em 2004, o Programa de Perigos, 
Riscos, Aspectos e Impactos (PRAI), que controla e identifica aspectos 
adversos associados aos produtos, processos e instalações. A empresa 
também levantou e identificou perigos, impactos e riscos relacionados 
à Segurança e ao Meio Ambiente. A atualização do PRAI é conduzida 
de forma proativa pelos colaboradores com o auxílio das Áreas de 
Engenharia, que avaliam as modificações introduzidas nos produtos e 
processos, considerando as diretrizes e padrões de Gerenciamento do 
Programa de Meio Ambiente e de Processos.

Em conjunto com as demais empresas do grupo, a Randon 
Implementos promove, anualmente, a Semana do Meio Ambiente, 
envolvendo funcionários e sociedade em ações de educação 
ambiental. Na última edição, foi lançado o projeto Pense Verde com a 
campanha  “Minha ideia para um mundo melhor é...”, contando com 
a participação de estudantes do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
das escolas públicas de Caxias. Desenvolvida em parceria com uma 

transformando vidas
Até 2002, o RH Compartilhado respondia pelas demandas sociais 
da comunidade. Com a criação do Instituto Elisabetha Randon 
(IER), as ações foram ampliadas e melhor estruturadas, por meio de 
programas de educação e cultura que têm por objetivos a inclusão 
e a transformação social. Dois dos mais importantes projetos 
do IER são o Florescer, que recebe crianças de 7 a 14 anos, e o 
Qualificar, voltado a jovens de 15 a 18 anos. “Dirigido a crianças em 
situação de vulnerabilidade social, o Florescer agrega programas de 
desenvolvimento complementar tanto no campo do conhecimento 
quanto do comportamento”, diz Celso Santa Catarina. 

O programa atende 1.200 crianças nos três Estados da Região Sul, 
com aulas de inglês, informática, atividade esportiva e música. Já o 
Qualificar, em parceria com o SESI/RS e Senac/RS, orienta os jovens para 
o mundo do trabalho oferecendo capacitação profissional. “Contamos 
com uma unidade do SESI dentro da Randon, que atende 200 jovens, 
preparando-os para o primeiro emprego”, afirma o diretor-presidente.   
Outros projetos, como o Vida Sempre, que aborda segurança no trânsito, 
e o Ser Voluntário, que incentiva a ação voluntária dos funcionários, 
são desenvolvidos para disseminar a cultura da responsabilidade social 
internamente. Os resultados das ações são divulgados para todas as 
partes interessadas por meio do Balanço Social, a cada dois anos, 
seguindo os padrões internacionais da Global Reporting Iniciative. 
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rádio local e apoio da Secretaria Municipal de Educação, a ação 
teve como objetivos despertar o interesse pela preservação do 
meio ambiente e proporcionar atividade interativa de estímulo à 
criatividade. 

Os aspectos sociais são identificados por meio do relacionamento com 
a comunidade e pela atuação dos comitês corporativos, como o Comitê 
de Sustentabilidade, Recursos Humanos e Manufatura, que valida 
e define ações para a área. Outra iniciativa é o RH Compartilhado, 
parceria com a comunidade para a detecção de aspectos e impactos 
ambientais, tais como emissões de ruídos ou falhas em equipamentos, 
instalações ou processos da empresa. Além de monitoradas, as 
informações são consolidadas e analisadas em reuniões entre a 
comunidade e o RH. São exemplos: a instalação de lixeiras públicas 
no bairro Saint-Etienne, em Caxias, em conjunto com a Prefeitura, e 
o agendamento de encontros com a Associação dos Moradores de 
Bairros. Durante o Planejamento Estratégico, são priorizadas ações 
com vistas ao desenvolvimento sustentável, estabelecendo objetivos 
e metas ambientais. Também foi criado o Comitê de Sustentabilidade, 
com o objetivo de alinhar, apoiar e disseminar as políticas para a área, 
com o envolvimento de todas as partes interessadas.

Os aspectos sociais são identificados no relacionamento 

com a comunidade e na atuação dos comitês corporativos.

Celso Santa Catarina, 
diretor industrial da 
Randon Implementos
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significa que estamos 
próximos de atingir o 
nível de gestão de uma 
empresa classe Mundial. 
É um processo que vai se 
ampliando e trazendo 
melhoria a todo o grupo.
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José Julio Pereira Fernandes, 
superintendente da Unidade 
de Negócio Norte da Sabesp
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Qualidade 
 em cada gota

É a segunda vez que a sabesp Norte recebe o reconhecimento do PNq. em linha com a natureza de seus 
serviços voltados à população, a organização deixou de ser apenas fornecedora de soluções na área 
de engenharia e adotou o perfil de prestadora de serviços com foco principal no cliente, orientação 
que norteia a sua busca por qualidade e eficiência no dia a a dia. “o prêmio é decorrência da melhoria 
do nosso trabalho. agora, vamos atrás da posição de Finalista e, depois, do reconhecimento máximo”,  
afirma José Julio Pereira Fernandes, superintendente da unidade de Negócio Norte da sabesp.

Em mais uma boa performance das unidades da companhia paulista, a Sabesp 
Norte recebe Destaque Clientes no PNQ 2012. Repete o feito de 2009 e quer mais. 

A Sabesp é dividida em 16 unidades regionais. A unidade de Negócio Norte  (MN) é responsável pelos 
serviços de distribuição de água e coleta de esgoto da Região Norte do município de São Paulo e de 
municípios vizinhos, com aproximadamente 5.780 km de rede de água e 3.859 km de rede de esgoto 
cadastrados. Também faz a gestão de poços tubulares profundos e de 11 estações de tratamento de água.

Todos os dias, as equipes da MN trabalham para entregar água potável à população, coletar o esgoto, reparar 
vazamentos, apurar e analisar o consumo, entre outros serviços relacionados. Em cada ação, a empresa 
garante a qualidade de seus serviços ao cliente. Muitos de seus processos fazem parte do Sistema Integrado 
da Sabesp, que é certificado com normas internacionais ISO 9001 e OHSAS 18001.

José Julio ressalta a importância do trabalho em conjunto que a Sabesp Norte desenvolve com seus clientes, 
comunidades e sociedade. “É um relacionamento de contato direto, com monitoramento de solicitações e 
encontros mensais que proporcionam proximidade. Com isso, além da questão técnica, damos respostas às 
necessidades de nossos clientes, atendendo a todos com eficiência, cumprindo prazos e entregando serviços 
com qualidade”, diz. 

Embora a Sabesp possua estratégias e princípios orientadores gerais, as unidades mantêm autonomia para 
implementar seus próprios processos de gestão. Assim, há 10 anos, a Sabesp Norte adotou o MEG da FNQ e 
vê na ferramenta um incentivo à busca de excelência da gestão como tarefa cotidiana na organização.  

Encontro com as comunidades 
realiza prestação de contas e 
planejamento das ações futuras
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sabesp Norte 
Para que os serviços e produtos da MN sejam entregues em cada 
cidade, beneficiando 3 milhões de clientes, 987 colaboradores estão 
empenhados na realização de suas ações e no aprendizado contínuo. 
Essa força de trabalho procura atender às principais solicitações 
dos municípios, como redução da poluição dos rios e córregos e a 
participação mais efetiva no planejamento das obras.

A busca pela excelência tem levado a empresa a atuar com práticas de 
gestão e padrões de trabalho, que têm resultado na qualidade final dos 
produtos e serviços, no atendimento mais ágil e atencioso e também 
na conquista de prêmios. Para descobrir o que precisa ser aprimorado, 
a Sabesp Norte realiza pesquisa de satisfação com clientes, participa 
de encontros com a comunidade, analisa demandas registradas pelas 
unidades de atendimento ao público, comparece a encontros técnicos, 
feiras, exposições, visita fornecedores e aplica testes para novos produtos. 

Realiza, diariamente, análises na água das estações de tratamento, para 
assegurar a qualidade do serviço oferecido à população. Substituição de 
redes e ramais de água, setorização de abastecimento (com redução de 
pressão da água) e substituição de hidrômetros são as principais ações 
do Programa de Redução de Perdas de Água. Em 2011, o total de água 
poupado em um ano evitou a captação de cerca de 10 milhões de 
metros cúbicos dos sistemas produtores, quantidade suficiente para 
abastecer o município de Bragança durante um ano.

A Sabesp Norte procura oferecer atendimento rápido, 
transparente e com qualidade a todos os seus clientes.

transparência faz a diferença
O relacionamento da Sabesp Norte com a sociedade, 
prefeituras, entidades e demais organizações dos 
municípios atendidos, além dos outros públicos da 
unidade (colaboradores, fornecedores etc.), segue as 
recomendações de Governança Corporativa da Sabesp. As 
orientações também incluem as regras de governança da 
bolsa americana NYSE e do Novo Mercado da Bovespa, 
onde a companhia tem suas ações negociadas. A ética e a 
transparência estão no dia a dia de todos os colaboradores da 
MN, fundamentadas no Código de Ética e Conduta da Sabesp. 
Assim como a Sabesp, a MN alinha suas ações e processos de 
acordo com as principais normas internacionais (como ISO e 
OHSAS) e com os Critérios de Excelência da FNQ.

Gerando valor a todos os públicos
Atendimento a 1.426.698 ligações de água e esgoto  �
Redução de perda de água de 21% nos últimos quatro anos  �
Índice de atendimento de água na região de 100% �
Atendimento de esgoto subiu de 89%, em 2009, para 91,1% em 2011 �
Despoluição de 27 córregos, no período de 2009 a 2011  �
Índice de satisfação dos clientes de 91%, em 2011 �

atendimento ágil e com excelência
Especialmente em um serviço público, todos necessitam de atendimento 
rápido, transparente e com qualidade. É com esse objetivo que a Sabesp 
Norte ouve os clientes, para que possa entender as suas necessidades e 
expectativas. Ao analisar e compreender as solicitações, ela cria ações 
de melhoria, sempre que pertinente. O processo inclui reuniões com 
fornecedores, com foco na qualidade dos serviços prestados.

Para se aproximar dos clientes e agilizar as informações, a empresa 
disponibiliza diversos canais de relacionamento, como as agências de 
atendimento, agência móvel e agência virtual, entre outros. Transmite 
avisos de interrupções programadas de abastecimento e pronta resposta 
ao cliente sobre eventuais questionamentos. Outras oportunidades de 
relacionamento e comunicação com os clientes são os encontros com a 
comunidade, palestras em escolas, participações em eventos externos, 
vídeos e campanhas publicitárias, entre outros.

No caso de interrupções de abastecimento, a Sabesp Norte informa 
rapidamente a população e as lideranças comunitárias, tornando-as 
multiplicadoras. Há ainda parceria com 39 jornais de bairro e 13 
rádios, para chamadas pontuais, além de grandes intervenções serem 
divulgadas na grande mídia, sempre que necessário.  

As demandas (solicitações, reclamações, sugestões, denúncias e elogios) 
são identificadas, registradas e acompanhadas por sistemas corporativos 
e integrados SIGAO/CSI, 24 horas por dia. O monitoramento dos prazos 
de atendimento das deman das é realizado pelo sistema Protonet, 
que permite o acompanhamento detalhado das manifestações, com 
prazos diferenciados para cada solicitação. Em 2009, foi desen volvido o 
programa Reclamação Zero, a fim de aumentar a satisfação dos clientes, 
identi ficar oportunidades de melhoria nos processos de atendimento e 
revisar prazos de práticas comerciais e operacionais. 

Essa inovação no relacionamento gerou ao cliente um sentimento de 
valorização e respeito, reforçando os va lores da Sabesp: Integridade 
e Competência. Para ampliar e manter a fidelização dos clientes, a 
unidade disponibili za para o segmento de Grandes Consumidores visitas 
pre viamente agendadas pelos representantes comer ciais para identificar 
demandas e apresentar propostas. A prática de Inteligência de Mercado e 
Vendas moni tora a atuação da concorrência. Em 2011, 37% dos clientes 
atendidos pelos concorrentes não estavam satisfeitos com os serviços 
prestados, o que permitiu à Sabesp Norte aprimorar a estratégia de 
negociação e atuação, refletindo no aumento do Índice de Fidelização.
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Parcerias para 
atender melhor

diretamente ligada à diretoria Metropolitana da sabesp, a unidade de Negócio oeste - Mo, 
responde pelos serviços de distribuição de água e coleta de esgoto em cinco bairros da região oeste 
da capital e em mais 10 municípios do estado de são Paulo. 

Unidade de Negócio Oeste 
da Sabesp – MO 
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com empresários e 
prefeituras tem garantido 
o atendimento sob 
medida para cada um 
dos nossos clientes e 
gerado benefícios para a 
sociedade.

Milton de Oliveira, 
superintendente da Unidade de 
Negócio Sabesp Oeste

Em mais uma conquista da companhia paulista, a Sabesp Oeste recebe o Destaque 
Critério Clientes do PNQ 2012. Contribuiu para a indicação um programa de 
parcerias inovador, capaz de gerar benefícios para toda a sociedade.

Desde 2001, a Sabesp Oeste aderiu ao MEG como estratégia para 
buscar a melhoria da gestão na prestação de serviços aos clientes 
e na obtenção de resultados. Na sua área de abrangência, o índice 
de atendimento de abastecimento de água é de 100% e o de coleta 
de esgoto está em 70%. Em sintonia com a meta de universalizar o 
serviço de saneamento básico no Brasil, a Sabesp Oeste gerou um 
plano plurianual de investimentos de médio e longo prazos para a sua 
região, que prevê a aplicação de mais de R$ 1,6 bilhão até 2018.

Com base nesse plano, a Sabesp Oeste está estabelecendo parcerias 
importantes com empreendedores imobiliários, prefeituras e órgãos 
públicos. A ideia é atender às demandas e expectativas dos segmentos 
de clientes, com benefícios a toda a comunidade. O projeto-piloto 
do Bairro Ecológico de Osasco é um exemplo de atuação que confere 
resultados tanto no critério Clientes quanto Sociedade. “Nossa meta 
é ser reconhecida como a unidade que universalizou os serviços de 
saneamento de forma sustentável e competitiva”, observa Milton de 
oliveira, superintendente da unidade de Negócio.
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A Sabesp Oeste adota o MEG como estratégia para a melhoria 
de sua gestão, do atendimento ao cliente e de seus resultados.
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O mercado de atuação da Sabesp é constituído com base na 
regionalização por bacias hidrográficas, atendendo à legislação 
de saneamento estadual e de recursos hídricos. Está segmentado, 
corporativamente, em Rol Comum e Grandes Consumidores, de acordo 
com o nível de consumo ou demanda contratada. O atendimento ao 
segmento Grandes Consumidores é realizado de forma centralizada 
na Divisão de Grandes Consumidores, e os clientes do Rol Comum 
são atendidos por 12 Agências de atendimento, estrategicamente 
distribuídas nos municípios operados  pela empresa. 

Em 2011, a Sabesp Oeste passou a aplicar a Matriz de Intercepção, 
que proporciona uma visão global do atendimento às diversas 
necessidades dos clientes em função de sua importância relativa, 
definida com a aplicação da técnica de Análise de Regressão para 
avaliar o impacto da satisfação de cada necessidade sobre a satisfação 
geral dos clientes.

Os canais de interação com o mercado e o relacionamento são 
definidos, ainda, considerando a localização geográfica, segmentação 
de mercado, quantidade de ligações e condições sociais, buscando 
antecipar-se às necessidades dos clientes. Os canais de relacionamento 
apresentados são: Agência de atendimento, Call Center, Técnico de 
Atendimento Comercial Externo (TACE), Agência Virtual, Ouvidoria, 
Representante Comercial, entre outros. O acompanhamento das 
transações com os clientes é realizado diariamente por meio de 
relatórios gerados nos sistemas corporativos. Tais sistemas são 
integrados e seus controles garantem o rastreamento das transações.

Projeto integrado e sustentável
Alinhada à diretriz estratégica Proatividade nos Relacionamentos, a 
Sabesp Oeste estabeleceu no Planejamento 2012/2013 a efetivação 
de parcerias com as partes interessadas, tendo em vista a realização 
de projetos voltados à expansão do sistema de saneamento, 
regularização em núcleos de baixa renda e desenvolvimento de 
ações socioambientais. 

Tais oportunidades são identificadas por meio das práticas de interação 
com as partes interessadas. As parcerias são firmadas durante as 
reuniões em que se definem intenções; objetivos e resultados comuns; 
atribuições e responsabilidades; interlocutores; plano e cronograma 
de implementação. Esses aspectos são registrados e devidamente 
acompanhados em reuniões periódicas. 

A parceria Empreendedores Imobiliários, Prefeituras e Promotoria 
Pública é exclusiva da Sabesp Oeste e constitui um marco diferenciado, 
segundo Milton de Oliveira. “Geralmente, os locais escolhidos para um 
novo empreendimento não contam com a infraestrutura necessária. 
Isso obrigava o empresário a investir em um sistema isolado para o 
fornecimento de água e captação do esgoto, a custo elevado. A partir 
da parceria, o empreendedor solicita à Sabesp um Estudo de Diretrizes, 
que orienta o projeto e gera economia e benefícios futuros. Além de 
executar as obras, a Sabesp estabelece um projeto definitivo para a 
comunidade do entorno, garantindo a integração do sistema e a oferta 
de saneamento para as famílias instaladas ou que irão se instalar na 
região”, finaliza o superintendente.

Números da sabesp oeste
Mais de 923 mil ligações de água  �
e 598 mil ligações de esgoto, 
perfazendo 11 mil Km de redes de 
água e esgoto
84 reservatórios e 99 estações  �
elevatórias de água e esgoto
3,5 milhões de pessoas atendidas  �
nos municípios de Barueri, 
Santana de Parnaíba, Pirapora do 
Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande 
Paulista, Itapevi, Carapicuíba, 
Jandira, Osasco e Taboão da Serra
912 funcionários �Atendimento comercial externo: 

agilidade na emissão de contas
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o MeG possibilitou 
a gestão eficiente 
e diferenciada do 
nosso portfólio e nos 
posicionou ao lado da 
indústria catarinense 
na oferta de soluções 
para a melhoria da 
qualidade de vida dos 
trabalhadores.
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Atuação 
empreendedora

criado em 1951, o sesi/sc é o maior do Brasil em número de colaboradores e o terceiro em 
faturamento. apenas 25% do seu orçamento têm origem na arrecadação compulsória junto 
à indústria. os 75% restantes são obtidos a partir de ações empreendedoras, como a rede de 
farmácias e de cozinhas industriais. 

A ação empreendedora e o intenso trabalho de gestão voltado à Indústria 
deram ao SESI de Santa Catarina o Destaque Critério Clientes no PNQ 
2012. No ano passado, a instituição foi Destaque em Pessoas.

O SESI/SC trabalha o fortalecimento da sociedade por meio da atuação 
setorial, mobilizando a indústria catarinense para a responsabilidade 
social e disseminação dos Objetivos do Milênio da ONu, e pela 
manutenção de uma carteira de projetos sociais elaborados em 
conjunto com o Departamento Nacional da instituição. A definição 
dos esforços direcionados ao fortalecimento da sociedade, incluindo 
comunidades vizinhas, é realizada em etapa prévia ao planejamento 
estratégico e consolidada no processo orçamentário. 

O foco no cliente é garantido a partir de uma gestão eficiente que oferece 
serviços sob medida, posicionando o SESI/SC como importante parceiro 
no crescimento da indústria local. um de seus principais cases é a oferta 
de cursos de educação continuada. “Reunimos indústrias de várias áreas 
de atuação e porte e investigamos suas necessidades. Como resultado, 
formatamos 98 temas, em cursos com abrangência e duração distintos, 
para atender às demandas específicas de cada indústria. Com essa ação, 
vimos a média de 7 mil matrículas ao ano saltar para 70 mil. Agora, 
atingimos 110 mil, o que mostra a nossa evolução no relacionamento com 
o cliente”, destaca Hermes tomedi, superintendente do SESI/SC.

O SESI acredita que conhecer 
e entender a Indústria é o 
caminho para alcançar resultados 
transformadores 

Hermes Tomedi, 
superintendente do SESI/SC
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A satisfação do cliente do SESI/SC é avaliada por meio de 
pesquisas e supervisões técnicas das áreas de negócio.  

customização é o segredo do sucesso
O modelo de negócio do SESI/SC é planejado para atender as indústrias de Santa Catarina. A segmentação 
do mercado é definida durante o workshop de Planejamento Estratégico (PE), com participação das 
lideranças. Na ocasião, são apresentados os resultados de análises de mercado, levantados pelas 
regionais e validados com os dados extraídos do CRM. A definição dos clientes-alvo consta do Manual de 
Relacionamento com o Mercado (MRM). De forma geral, são considerados clientes-alvo as médias e grandes 
indústrias do Estado, porém, o SESI também possui produtos para atender as pequenas empresas. Os critérios 
utilizados consideram as diretrizes de negócio, dados de mercado e características dos produtos. Por exemplo, para 
o serviço de alimentação in company, os clientes são as empresas com mais de 150 colaboradores.

As Práticas de Identificação de Necessidades e Expectativas são realizadas por meio de pesquisa bienal, que 
busca avaliar a imagem e elencar os atributos que traduzem a percepção de valor quanto aos produtos e 
processos, além da importância relativa de cada um. No CRM registram-se as necessidades e expectativas 
identificadas dos clientes, potenciais clientes e ex-clientes, durante a prospecção, visitas e na assinatura de 
contratos. Esses dados também orientam a elaboração do relatório de sustentabilidade. Outras fontes de 
identificação são o Fale Conosco, sites, pesquisas do Centro de Tecnologia do Social, e-mail e telefone. As 
informações são analisadas e utilizadas no workshop de mercado e no PE anual, resultando em melhorias de 
processos e/ou desenvolvimento de novos produtos. Como exemplo, a empresa passou a controlar o uso de 
gorduras trans em suas cozinhas industriais. 

O plano de vendas, conduzido pela área de Comunicação e Marketing (CMK) e elaborado pelas Regionais, 
formaliza a estratégia de retenção e prospecção de clientes. Cabe à área avaliar e consolidar as proposições 
e as estratégias no Plano de Marketing. A clareza, autenticidade e adequação da comunicação seguem 
as diretrizes estabelecidas pelo Sistema FIESC e pelo Manual de Comunicação, que orienta a produção e a 
disseminação de conteúdo pela área de CMK, áreas de negócio e Regionais. 
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Números do sesi/sc
5.400 colaboradores �
13 unidades Regionais �
Presente em mais de 1.000  �
pontos de atendimento
300 mil atendimentos/dia �
Rede de 80 farmácias �
Rede de 90 cozinhas  �
industriais, que oferecem 115 
mil refeições/dia 

Pesquisas para melhoria
O SESI realiza pesquisas de percepção junto aos clientes para avaliar 
o nível de conhecimento da marca e dos produtos. Tais pesquisas são 
segmentadas em indústrias e industriários. Outras pesquisas de opinião 
contribuem para checar a percepção do público e do mercado. São 
exemplos, a Top of Mind, Instituto Nielsen Pesquisa de Varejo e Anuário 
da Revista Expressão. Todas as informações são analisadas com vistas à 
implantação de melhorias. Os atributos de imagem consideram os seis 
critérios relativos a Cliente, contido no mapa estratégico: credibilidade, 
eficiência, qualificação profissional, solução corporativa, atendimento e 
marca. A comunicação com as partes interessadas e a definição dos canais 
de relacionamento constam do Plano de Marketing, visando fortalecer 
o relacionamento do SESI junto aos clientes. A relação se estabelece 
durante as visitas de prospecção, execução do produto, supervisões 
técnicas, avaliação de satisfação e, ainda, por e-mail, telefone, website 
institucional, SAC, entre outras. O tratamento dado às solicitações, 
reclamações e sugestões dos clientes considera a complexidade das 
mesmas. Casos menos complexos são tratados localmente pelo gerente 
ou gestores de área. Os mais complexos, pelas coordenações. Nos dois 
casos, são efetuadas ações corretivas, preventivas ou de melhoria, 
comunicadas pelas áreas envolvidas ao cliente. 

Fidelidade pela qualidade
A fidelidade é mensurada considerando o percentual 
de contratos renovados em relação ao total de contratos 
assinados no período. A insatisfação, por sua vez, é avaliada 
com base nas reclamações recebidas pelos meios de 
comunicação e visitas técnicas. As opiniões dos clientes, bem 
como os resultados das pesquisas de satisfação, são analisadas 
nas reuniões de áreas de negócio, entre coordenadores, 
gestores e gerentes regionais. Quando pertinente, as 
insatisfações podem ser discutidas nas Reuniões de Análise 
Estratégica. Os principais pontos de melhoria identificados 
são tratados por meio de plano de ação, que se refletem no 
resultado das metas de produção subsequentes.

Os gerentes regionais e os gestores das áreas de negócio 
identificam as possibilidades de parcerias por meio da 
análise do grupo de clientes-alvo, selecionando aqueles 
com maior índice de fidelização e utilização dos serviços. As 
parcerias são realizadas por meio de projetos-piloto para a 
implantação de novos produtos.
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